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 ץינלַאטס ןתנ

 בעל ןשיריי ןיא הניגנ

 ערַאנַאק ,ָאטנָארָאס



 עדַאנַאק ןיא טקורדעג

 רעד ןיא
 ינַאּפמָאק גניטנירּפ סירָאמ

 .1997 ,ָאטנַארָאט
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 :ט 5 אה נני א

 יי יא רבחמ םנופ טרָאװ ַא

 == גרעבלהָאו השמ -- טרָאװרָאּפ

 שאל קלָאפ ןופ ןבעל ןיא ןוא לַאוטיר םניא קיזומ

 - = עטיל ןיא הניננ

 עקירעמא ןיא תונזח

 : תונזח רעדַאנַאק

 עניטנעגרַא ןיא טנָאזירָאה ןשינזח ןפיוא

 : רוד םענעגנַאנרַאפ ןופ ןלייז עשינרוטיל

 ןרָאכ עלאגַאנַאניס

 - - לאווק הניננ ןשידיסח ןופ

 י = -ה| ך=ח רפוש ןופ העּפשה יד

 ןונינ ירדנ לכ ןופ הוכ רעמאזקריוו רעד

 - רענניז ערעּפָא עשידיי ףיוא סולפנייא רעשינזח

 ץראל ץוח ןוא לארשי תנידמ ןשיוװצ קירב רעשילאקיזומ

 . -- לארשי ןיא ןלַאװיטסעפ-ננאזעג יד ןופ סולפנייא רעד

 גנוטיידאב ןייז ןוא שדוח-קיזומ רעשידיי רעד

 ןיא גנוטייצ רעשילננע רעטסערג ןופ עיסימ עשילאקיזומ

 דָאלבכ טסענ הע

 - עינָאלָאקיזומ ןיא תועד יקולח

 ריז ןבאה הניננ רעשיריי ןופ ןעננאלק יד יװא יװ

 טלעוו רעסיורג רעד ןיא ןסירעגניירַא

 "ננובעלפיוא הניננ. ןגעװ ןעגנוניימ

 - לארשי תנידמ ןיא הניננ ןוא תונזח ןנעוו

 רעדליב ןיא ןדָאזיּפע

 ןעמענ ןופ לטעצכוז

 ןטייז 02 -- -- -- גמנולייטּפַא עשילננע



 שהאפ טיטייצירפ



 הכה םגופ (טראהו א

 ערעסערג א ןבעגוצסיורַא קנאדעג ןטימ םורַא ךיז גָארט ךיא יװ ןרָאי עקינייא ןיוש

 ןופ טיבעג ןשילַאקיזומ-שידיי ןפיוא ןעוטפיוא יד תורודל ןענעכייצראפ לָאז סָאװ ,טעברא

 גנאל ןרָאי ןייז וצ היכז יד טאהעג בָאה'כ עכלעוו טימ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עכיירסולפנייא יד

 עטסקידנעייטשסיוא יד ןקיבייארַאפ וצ ךיוא ןוא ,גנודניברַאפ רעכעלדניירפ רעגנע ןיא

 .תוחוכ עשירעפעש-שינרוטיל ןוא םינזח תורוד עקידרעירפ ןופ ןרוניפ

 ,טעברא יד ןייז וצ ךישממ ןנעלָאק-םינזח לֶאצ א טקריװַאב ךיוא רימ ןבָאה ,בנא

 עגעלָאק ןוא טניירפ םענעברַאטשראפ-קיטייצירפ ןיימ ןופ ןרָאוװעג ןסירעגרעביא זיא סָאװ

 . עיגרוטיל רעשידיי ןופ רעגערט רוטלוק , ןופ רבחמ ,לײז ,יקסואקדולאז והילא

 ןדעי ראפ דובטנַאה א ןרָאװעג זיא ןַאקיסקעל-רוטַאינימ רעשינזח רעקיזָאד רעד םגה

 טליפ ,הניגנ רעשידיי וצ גנואיצַאב עוויטיזַאּפ זיא טינ עכלעוו א רָאנ טָאה סָאװ ,םענייא

 ענעי ןרעטיירבוצסיוא הניננה לכיה םעד ןיא טייקידנעוװטיונ עקידנעגנירד א רעבָא ריז

 יד ןליפוצסיוא ןוא סעידוטש עקיטציא זיב יד ןייז וצ דישממ קיטכיוו זיא סע .הלחתה

 גנוניישרעד רעד טניז טרעדנוהרַאי ?טרעפ םנופ דשמ םניא ןפאשעג ריז ןבָאה סָאװ ,ןזיולב

 .קרעוו ןשירענָאיּפ ס'יקסווָאקדולאז ןופ

 םעד ןיא םיונש עסיורג יד טימ ןעמַאזוצ ,רָאי קילדנעצ בלאהרעדנא עטצעל יד ראפ

 םעד דָאנ .רעגאל-םינזח ם'ניא גנוטכישרעביא ןא ךיוא ןעמוקעגרָאפ זיא ,ןבעל ןשידיי

 רעדנא ןא ןעמוקַאב טיבעג-תונזח סָאד טָאה םוטנדיי ןשיאייּפָארייא ןופ ןברוח ןקיליורג

 הכבה קמע םניא ,רענניז עכעלטעג ערעזנוא ןופ ךיוא םוקמוא ןשינַארט ןטימ .גנוטלַאטשעג

 ןופ לאווק-הניגנ רעשידיי רעקיטרָאד רעד זיא ,הלשממ רעדליוו רעשיצַאנ רעד רעטנוא

 טנקירטעגסיוא ירמנל ,טלעוו עשילַאקיזומ-שידיי עצנַאג יד ןטפַאז ןגיוצעג טָאה'ס ןענַאװ

 -יגעל יו ,ןבָאה ןלייט-טלעוו ערעכעלקילג רעמ ערעדנַא יד ןיא ןעייר עשי נזח יד .ןרָאװעג

 ןטיהנייא ןופ עיסימ רעלעבָאנ רעד ןיא ןפרָאװעגניירַא ךדיז לופתוירחא ,םישרוי עמיט

 עיּפשמ קראטש ױזַא רָאטקאפ רעקיטסיינ רעסיורג ַא יו טָאה סאו ,השורי עקיד תורוד יד

 ראג ַא ןיא .דיתע ןרעקיטכיל א ןיא ןביולג ןוא טומ טימ קלָאפ סָאד ןקיטפערק וצ ןעוועג

 -- חוכ םעד טאהעג קלאפ עשידיי סָאד העּפשה-הניננ רעד קנאד א טָאה סָאמ רעסיורג

 ןרעיוהעגמוא םעד ןטלאהוצנָא -- ּפַאטע-תולג ןגנאל םעד ןופ תופוקת עטסרעטצניפ יד ןיא

 .םימיה תירחא ןקידיירפ ןקידנעמוק םעד ףיוא גנונפָאה יד ןוא רעיודסיוא

 ןוא שטנואוו ןיימ טכיירגרעד ןבָאה וצ ךיא ףָאה טעברא רעקיטציא ןיימ טימ

 רעשידיי רעד ןיא םינואג עכיירסולפנייא לאצ א סנטסקינייוומא ןקיבייארַאפ וצ בוח ןקילייה
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 ,זנוא רעביא טכייל טסייג רעייז רעבָא ,זנוא טימ טינ רעמ ןיוש ןענייז סָאװ ,טלעוו-הניגנ

 -יזומ-שידיי יד ןיא טירש ענעטסָאמראפייינ יד ,ךעלנעמ טייוו יוװ ,ןטכיײלַאב וצ ךיוא ןוא

 .קתני אלש ךשמה ןופ םעדָאפ םענעדלָאנ םעד ןקרַאטש וצ ףיוא -- ןעייר עשילַאק

 : 4 א

 .אכז ידי לע תוכז ןיקנקנפ

 "רוב ןיִא טכיל םוצ ןעננערב וצ עווענ הכוז בָאה'ּכ סָאװ ןּביוהרעד ךימ ליפ ךיא

 -ּפעשסיוא טינ טייוו עידוטש ןיימ זיא רעכיז .ןרָאי ןופ דשמ א ךרוד טעברא ןיימ םרָאפ

 ראפ גנוגערנָא סלַא ןעניד טעוװ קרעװ ןיימ ןעוו טקידירפַאב טכער ןייז לע ךיא .קיד

 .רכש רעטסערג ןיימ ןייז דעלטנגייא טעװ סָאד .טיבעג ןקיזָאד ןפיוא ןנלָאפוצכָאנ ערעדנַא

 .גננאל ןרָאי טלמאזענ רעדליב טרעדנוה ייווצ רעביא טימ טרירטסוליא זיא ךוב סָאד

 -ערּפמיא טעברא יד ןכַאמ סיוועג ןלעוו ןרָאכ ןוא ןלוש ,ןטייקכעלנעזרעּפ ןופ רעדליב יד

 .עטרעוו ןופ רעמ ליפ טדער דליב א ןא ,ללכ רענעמונעננָא ןא סע ךָאד זיא .רעוויפ

 -תונזח ךעלטיּפאק יד ךעלכאזטּפיוה ;ננולייטּפָא עשילננע ןַא ךיוא טָאה ךוב סָאד

 רַאּפ א ךיוא ,עדאנאק ןוא עקירעמא ,תונידמ עקידנכערּפש-שילננע ייווצ יד ןיא עטכישענ

 .פלכב הניננ רעביא ןעייסע

 עבושח עניימ ןעקנַאדַאב קיצראה ךיוא ךיא ליוו טייהנגעלעג רעקיזָאד רעד ייב

 רעשרָאפ רעגנוי ,ןמש .נ ;גָאלָאליפ ןוא םכח דימלת רעטמיראב ,ןיילק .מ ר"ד ברה :טניירפ

 ןופ ץפח .ב ;"דרַאדנַאטס שיאושזד, ןופ רָאטקאדער ,ןַאמייה .י ןרעלעטשטפירש ןוא

 ןפלָאהעגסױרַא רימ ןבאה סָאװ ,ץראהנייר .א ןוא רעקעב .מ ;סערגנָאק ןשידיי רעדַאנַאק

 .טעברַא ןיימ ןיא

 -םינזח עביל עניימ וצ טייקראבקנאד עמיראוו ןקירדסיוא ךיא ?יוװ סרעדנוזַאב רָאנ

 ראפ ןאמרעטוּפ דוד ןוא גרעבלהַאו השמ ,ןיטשדלָאנ בקעי ,יקציוועסוק השמ :;ןנעלַאק

 .עידוטש ןיימ ןצעזוצרַאפ ךימ ןקיטומרעד

 םייב טוטיטסניא-םינזח ןופ רָאטקעריד ,רעלדַא ?ראק רָאסעּפָארּפ ךיוא קנַאד ַא

 ןופ רעדליב ענעמונעג לעיצעּפס רימ ןקישוצ רַאפ ,קרָאי וינ ןיא טעטיזרעווינוא-הבישי

 .םידומיל יד ןופ ננאננַא םייב ןטנעדוטס-םינזח



 ט ר א רו ר א 5

 ןדעי ףיוא ןרָאװעג טרעהעג גנאזענ שידיי זיא ,דנַאל םענענייא ןיא ,לָאמא ןטייוו ןיא

 ןוחצנ תעשב ,ביול ןיא ןוא טעבעג ןיא ,דיירפ ןיא יוװ דייל ןיא .גנאג ןדעי ףיוא ןוא טירש

 .ניוו םייב ןוא דָאר-ןיּפש םייב ,רעקא םייב ןוא עווטארד םייב ,רעיורט ןיא יו

 סָאד טליטשעג טינ טָאה לנָאו ןוא קְלָאפ ןופ עמיטש יד טמיוצענ טינ טָאה ןברוח

 עקידנגָאנ ןוא ןוויטַאמ עדנרעביוצאב ןלאווק עטלא ןופ ןבָאה תורוד ךרוד ןוא .דיִל עשידיי

 .טמַארטשעג םינוגינ

 ייז טָאה קידנעטש רעבָא ,טרעבָארעד תועונת עיינ ,טנרעלעג רענעט עיינ ריז רדסכ

 .טכיוהאב הריתי המשנ רעשידיי טימ קלאפ עקיבייא סָאד

 רעשידיסח ןיא ,ץכעגָאז ןשי'נזח ןיא ןעגנולקענ ןָאט רעשידיי רעד טָאה ױזַא

 ,רעפייא ןש'הכאלמ-לעב ןיא ,רענייטש-ארמג ןשידמול ןיא ,תוקבד ןעמורפ ןיא ,תובהלתה

 ןוא ליּפש-רעדניק ןט נח אב ןיא ,דיל-ניוו ןקיד'תומימת ןיא ,טפאשקנעב סניראטיינ ןיא

 .טסול סגראווגנוי ןיא

 המכסה רעד טימ ןודז תלשממ עש היח א ןעוו העש ענעטלַאשראפ יד זיב -- זיב

 -ענּפָא טָאה עיצאזיליוויצ רעקיד'שרמולכ רעטליופראפ א ןופ טלינכיילנ רעקיליורג ןופ

 ןסעגעג רעטייוו טָאה טלעוו יד ןוא .רעּפרעק רעזנוא ןופ לייט ןטסקידעבעל םעד ןטינש

 רעזנוא דיוא זא ןייז הדותמ דיז טליוו ?יטש .טריזומא טראפ דיז ןוא ןפָאלשעג רעדיוװ ןוא

 .ףיט וצ טכיירגעג טינ טָאה תולבא

 טינ טזָאל ןוא טזיורב ןוא טנַאמ ןסיוועג-רוכזת-רוכז ,רעכאווש שטָאכ ,רעד רעבָא

 רעל'המלש ןוא דעל השמ יד זא --- ןולדחי תולוקהו זא ןבעגוצ טינ ריז טליוו סע :ןסעגרַאפ

 ענעדיישאב ןוא עביל תורוד זא ןביולג טינ ךיז טליו סע .ןרָאװעג ןניװשטנַא ןענייז

 .ןרָאװעג טמוטשראפ קיבייא ףיוא ןענייז רעגניז סקלָאפ

 יד ןייז דישממ ריז טליוו סע ,סעידָאלעמ עטנַאקַאב יד ןענניזרעביא ךיז טליוו סע

 .ןלייצרעד רימָאל ןוא ןענַאמרעד ךדיז רימָאל .ןעננאלק עסיז-נָאטייװ

 .חבושמ הז ירה - רפסל הברמה לכו

 רעגניז סקלָאפ ןוא ןזח רענעבעגענרעביא ?לעז ןוא בייל טימ א ,ץינלַאטס ןתנ רבח

 ןשילאקיזומ-שידיי ןופ רעטעלב-עטכישעג לָאצ א טנכייצראפ טעטעיּפ ןוא עביל טימ טָאה

 ,ןכייר א ןופ גנאלקפיוא ןא ןרעה ןוא גנאלקּפָא ןא ןעניפענ ריא טעוװ ייז ןיא .ןטכענ

 רעזנוא ןופ לייט א טימ ןענעקאב ךיוא דיז טעוװ ריא .רבע ןקידנּפַאש ,ןטרעטסיײיגַאב

 .טנַאלַאט ןוויטקא-שילאקיזומ ןקיטנייה

 ןלָאז .רעטייוו טגניז .ןרעהפיוא טינ ןלָאז ןעגנאלק יד זַא טעז .טקנעב ןוא טנעייל

 רכז רעלופייוו א ,הקד הממד לוק א ןרעוװו טרעהרעד ןעננאזעג עטסכעליירפ ערעזנוא ןיא

 .המה ץראב רשא םישודק ערעייט ערעזנוא ןופ

 ראפ ץינלָאטס רבח ןעניולאב קלָאפ ןופ גנונעקרענַא יד ןוא טָאנ ןופ תוכרב יד ןלָאז

 .שפנ תריסמ ןייז ראפ ןוא דסח תלימג ןייז

 ץ"ש גרעבלהַאװ השמ



 /7" ' 0 טאװ א : . 6



 קלָאפ ןופ ןּבעל ןיא ןוא לאוטיר טניא קיזומ
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 -עג ןוא טבעלעג ןבָאה גנַאזעג ןוא קיזומ

 ןזיא .ןטייצ עלַא ןיא קלָאפ ןשידיי ןיא טקריוו

 -הניננ רעד .ןא םינוסדק ןופ .עוד'כ .חאצ

 ןרָאטקַאפ עדנרינימַאד יד ןשיווצ ןעוועג טלוק

 זַא רימ ןביולג .ןזעוו ןקיטסיינ רעזדנוא ןיא

 -רעד ןטסעבמַא ןעמ ןָאק הניכשה תלבק וליּפַא

 טנַאטַאב זיא'ס יװ ,גננַאזעג ךרוד רָאנ ןכיידג

 עטלַא עקילייה ערעזדנוא ןופ םענייא ןיא

 ןיחתפנ םניאש םימשבש םירעש , :םירפפ

 ןיא ןרעיוט ןַארַאּפ) ."הרמזו הרישב אלא

 גנַאזעג רַאפ רָאנ דיז ןענעפע עכלעוו ,למיה

 .(קיזומ ןוא

 ,םזידיסח ןיא ךיוא עקַאט רעבירעד טָאה

 עטסערג יד ןרָאװענ טאהעגנ ןיא סָאװ

 עמַאס םעד ןעמונרַאּפ הניגנ ,גנוגעװַאב-סקלָאפ

 -יסח ייב טרעװ סָאװ "רהוז, רעד .ןָאנביוא

 עטסקילייה יד ןופ םענייא רַאפ טכַארטַאב םיד

 -הלבק רַאפ רוקמ-טּפיוה רעד זיא ןוא ,םירפס

 יד זיא דעלטננייא הניננ זַא ,טלַאה ,ערעל

 םנופ :וצמעטָא רעד ,טלעוו רעד ןופ המשנ

 .סרעווינוא

 טָאה תונזח זַא ,טלעטשענטסעפ ריוא זיא'ס

 -ַאב .תולנ ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןטכיױולַאב

 עלעניוו ןייז ןופ ןדיי םעד ןזח רעד טָאה טיילגנ

 ןיא הניננ עלענַאיצידַארט-שידיי .רבק ןזיב

 רעטסערג רעד ןוא טייק ענעדלָאנ יד שיטקַאּפ

 -ענ ןטייצ עלַא ןיא טָאה סָאװ ,דשומה חוכ

 .תוצופתה ?כב קְלָאפ סָאד ןדניברַאּפ ןפלָאה

 ןופ ןיוש ןבָאה םינרקח-הניגנ עוויטַאטירַאטיוא

 עשילַאקיזומ עצנַאג יד זַא ןזיווװעגנָא ןָא גנַאל

 טימ טָאה קלאפ עשידיי סָאד סָאװ ,טפַארק

 לַאװק םנופ טּפעשעג קירוצ ןרָאי רעטנזיוט

 -רַאפ ןעוועג טלָאװ ,קיזומ רעשיאיבנ רעד ןופ

 ןרעטסניפ ,ןגנַאל ןופ דשמ ןיא ןעגנַאנעג ןרָאל
 ה ובאה סצו םטחח יד טי ועװ םוקנ

 -סיינ ןעמַאזקריװ ןקיזָאד םעד טסנוק רעייז

 -רעד קידנעטש ןוא ןטלַאהעגפיוא חוכ ןקיט

 ןבָאה קנופ ןטמערַאוװרעד םעד טימ .טשירפ

 -פָאה טימ רעצרעה עשידיי יד טליּפעגנָא ייז

 יננוכ

 רעקיאיירד רעד ןופ ענייא זיא הרמזו הריש

 ,ןלייז יירד יד ןענייז סָאװ ,הריחב רעקילייה

 םלוע ארוב ןופ תודחא יד ףיוא ןטלַאה עכלעוו

 ןיא טגָאזעג טרעוו סע יװ ,לארשי םע ןטימ
 .'הרמו ירישבכ רחובה) טשרעוצ :ןענוװאד

 "הבהאב לארשי ומעב רחובה ,, טשרע ךָאנרעד

 ותנו םימעה לכמ ונב רחב רשא , טצעלוצ ןוא

 זיא הרמזו הריש לייוו ןוא ."ותרות תא ונל

 סָאװ ,רשק רעקיטסיינ רעטסמַאזקריוו רעד

 עקַאט רַאפרעד ,טָאנ טימ דיי םעד טפעהַאב

 -כרוד ןלַאינָאמערעצ עזעינילער עלַא ןענייז

 ןדיירפ ןיא ייס ,הניננ טימ ןדנובראפ סיוא

 רעטרעוו עדייב יד םגה) .ןדייל ןיא ייס ןוא

 -ַאטיוא ערעדנַא רעבָא ןליוו עמינָאניס ןענייז

 ערעדנוזַאב ייווצ ןיא ןשטייטסיוא ייז ןטעטיר

 גנַאזעג טניימ הריש ןעוו זַא -- ןעגנוטיידַאב

 -יטש רעקידיירפ ןופ ןפוא ןַא ןיא ,הודח ךותמ

 -רעטיב ןיא גנַאזעג ַא -- הרמז טניימ ,גנומ

 גנודנירגַאב עטרעכיזענ ןייק .ןייּפ ןוא שינ

 -ופ ןופ ייס ןַארַאפ טינ רעבָא זיא םעד רַאפ

 -דנַאטש ןלעוטקַאּפ ןופ ייס ןוא ןשינָאלָאל
 .(טקנוּפ

 תופוקת עטסרעטיב ןוא עטסמאזיורג יד ןיא

 קלָאפ עשידיי סָאד טָאה געוו-תולנ ןגנַאל םניא

 טומ םעד דרוד דיז טקרַאטשעג ןוא ןעננוזענ

 ןופ דשמה םעד ןטלַאהוצנָא ףיוא ןביולנ ןוא
 'ז וי =

 ןעוו ךָאנ טסעומש רעוו טנייה .המואה םויק
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 וצ ןעוועג הכוז ךעלדנע טָאה רוד רעזדנוא

 רעשידיי רעזדנוא ןופ טרובעגרעדיוו םעד ןעז

 וזעו-המשנ רעצנַאנ רעזדנוא זיא הנידמ

 טימ ןרָאװעגנ טליפעגנָא ןוא ןעגנורדעגכרוד

 ענעברָאװרעד-יינ רעזדנוא .השדח הריש ַא

 סיואכרוד ,ןנַאז וצ ױזַא ,זיא לארשי תנידמ

 ןַארַאפ רָאנ ךָאנ ןיא ואוו .עקידנעגניז ַא

 טשרעהַאב דנַאל ַאזַא ץראה רודכ ןצנַאג ןפיוא

 ?ץנעט ןוא גנַאזענ ליפ ױזַא טימ

.2 

 רָאטיזָאּפמָאק רעשידיי רעטסואווַאב רעד

 -ענסיױרַא טַאהעג זיא ("ה"ע גרעבנייוו בקעי

 רעלַאנַאנַאניס ןגעוו ?קיטרא ןא טימ ןעמוו

 טפירשטייצ רעשידיי-שילננע רעד ןיא ,קיזומ

 יד קידנענַאטַאב .?טסינַאישקַארטסנַאקער,

 -ורטסניא יד קירוצ ןבעלפיוא ןופ טייקיטכיוו

 -יר ןזעינילער רעזדנוא ןיא קיזומ עלַאטנעמ

 -נַארג רעד ףיוא ןפוררַאפ ךיז רע טָאה ,לַאוט

 -רָאפ דיז טימ טָאה סָאװ ,עמַארַאנַאּפ רעזעיד

 שדקמה-תיב ןיא טסניד-סעטָאנ סָאד טלעטשעג

 ַא טשרעהעג טָאה סע ואוו ,דלמה המלש ןופ

 ,טסנוק ,עינילער ןופ גנוקיניירַאפ עמילבוס

 ,ןטלַאהעג טָאה גרעבנייוו .קיטעטסע ןוא קיטע

 רעד ןיא טרינימילע ןבָאה ןדיי יד ביוא זַא

 קיזומ עלַאטנעמורטסניא יד שדוקה תדובע

 זיא ,רעיורט-ןברוח ןופ ןכייצ ןקיבייא ןַא סלַא

 ,טציא סָאװרַאפ ךַאזרוא ןייק רעמ ָאטשינ

 לָאז ,לארשי תנידמ ןופ טרובענרעדיװ ןכָאנ

 ןשילַאקיזומ ןלופ םעד ןעיינַאב רעדיוו טינ ןעמ

 -ןוא ןיא טייקצנַאנ רעשינָאמרַאה ןיא טלוק

 -טננא  ךיוא רע טָאה ייברעד/ .עינרוטיק רעזד

 -וטש עשירעשראפ-שיגרוטיל יד ףיוא ןזיוו

 :ןנָאלָאקיזומ עשידיי ענעפורַאב יד ןופ סעיד

 ,יקסוָאזָאר ,ןַאמכַאל ,ןָאסלעדיא ,רענרעוו
 ןיא ןעלדנַאהַאב עכלעוו ,.ַא.א ןָאסליװ ,סקַאז

 ,1956 .רָאנ ,טרָאי וי ןיא ןבראטשעג (*

 ןעװעג טיטסודארפ .רָאי דד טפ רעטלע ןיא

 "יצעגלַא ןוא גנוריגַאפמַאט רעשיגרוטיל ךיא

 ןײרפ רעטשרע .,גנופַאש קיזמ רעשידי רעג

 :קיזזמ ןלטנאיטאנרעטניא ןַא ףיוט רעניװעג

 ,"ץולסחה. ערעּפַא ןייז רַטְפ טסעטנאט

 סעצָארּפ-סגנַאנרעביא םעד סָאמ רעסיורג ַא

 סעיצקנופ-קיזומ עלַאוטיר-שידיי עכייר יד ןופ

 -יוזַא יד ואוו ,עכריק רעשיליוטַאק רעד וצ

 ייב זיא השורי-קיזומ "עמיטיגנעל , ענעפורעג

 ןרָאװעג ןטיהענפיוא ןוא טריוורעזערּפ ייז

 .טייצ רעקיטרַאוװנגעק רעד זיב

 ןרָאי טימ ןינע ןבלעז םעד טָא טָאה בנא
 -ייז ןיא טרירַאב קרַאטש דיוא טַאהעג קירוצ

 עידוטש רעשילַאקיזומ-שירָאטסיה ַא רענ
 ןיא ,דנַאלגנע ,ןַאדנַאל ןיא טכעלטנפערַאפ)
 רענעברָאטשרַאפ קיטייצירפ ןיימ- ,9

 -װָאקדולַאז והילא רָאטיזַאּפמָאק-ןזח טניירפ

 קרַאטש טכיירטש רע ךיוא ואוו ,ה"ע יקס

 -ול ןוא עשיליוטַאק-שימיור יד זַא ,רעטנוא

 הקיני עצנַאנ רעייז ןבָאה ןכריק עשינַארעט

 .ןגיוצעג קיזומ רעשידיי רעד ןופ

 ןַא דימת ןופ זיא זדנוא ייב תעב רעבָא

 ,טסנוק ןוא עיגילער ןשיווצ ףמַאק ַא ןעוועג

 ייב ןקיניירַאפ וצ ןענַאטשרַאפ סָאד ייז ןבָאה

 יד יװ יוזא ,טאהענ טינ ןבָאה ייז לייוו ,דיז

 ,ץנעטסיזקע רעייז רַאפ ןפמעק וצ רדסכ ,ןדיי

 ןוא טייזעצ ,רימ יו ןעוועג טינ ןענייז ןוא

 ןפיוא ןעננולעג ייז דעלקריוו זיא .טײרּפשעצ

 ייז .ןפַאש וצ קיזומ רעזעינילער ןופ טיבעג

 סָאד ןוא חסונ-קיזומ רעזדנוא ןעמונעג ןבָאה

 סָאװ ,םעד ןיא ךיז ןוא ,טעברַאַאב שילַאקיזומ

 -ַאב סע ןוא טריזילַאיצעּפס רעמ רעטייוו

 ,טרעכייר

 -ַאב רימ ןעוו זַא ,ןָא טזייוו יקסווָאקדולַאז

 -ַאירָאגערג ענעפורענ ױזַא יד טציא ןטכַארט

 יד יוװ ,סעידָאלעמ עשיזַארבמא ןוא עשינ

 לדנעה ,ךַאב ,ָאנירטסעלאּפ ןופ סעיציזַאּפמָאק

 רעד וצ טוג וצ דיז ןרעה ןוא ,ערעדנַא ןוא

 -יא ןוא עטריזינַאמרַאה ערעייז ןופ עידָאלעמ

 -נוא ןיא טגנילק ,ןעגנופַאש עטרימרָאפרעב

 ורוסמ רעשידיי רעטלַא רעד ןרעיוא ערעזד

 ,וויטָאמ-טייל רעד סיואכרוד זיא סָאװ ,חסונ

 -שיכירג ןופ בעוועג ןוא שימוצ ַא טימ זיולב

 ,ןטרַאנָאט עשיבַארַא זייוולייט ןוא עשיטּפיגע

 וצ קנַאדעג ןטכַארבעגסיױרַא ןייז טריפרעד ןוא

 :סולשּפָא ןטקיטייוועגנָא ןדנעגלַאפ

 רימ ןעוו ,ןצרַאה םייב ןָא טמענ ייו 8,



 ןכעל ןשידיא ןיא הניונ

 רעדנירג עטלארוא יד ,רימ זַא ,ריז ןענַאמרעד

 -ענ ןענייז ,קיזומ רעד ןופ רעטיירּפשרַאפ ןוא

 ןגעק קילעטשרעטניה ליפ ױזַא ףיוא ןבילב

 ערעזדנוא ןופ עכנַאמ זַא ,רעקלעפ ערעדנַא

 ןעלפייווצ וצ טגאװעג רַאנַאז ןבָאה םיאנוש

 ."עלָאר רעשילַאקיזומ-שירָאטסיה רעזנוא ןיא

 -עג יא דיי יב ותטנ יד ובאה יע

 -רַאפ ןטייצ עטמיטשַאב ףיוא תופוקת עסיוו

 -נוא ןופ סקואוו םעד טרעצרַאפ ןוא ןטינש

 םעד קידנרילרַאפ ,קיזומ ןוא ננַאזענ רעזד

 יוװ ,הקושת יד טריפָארטַא ירמגל ןוא ץנַאלג

 רעטשרע רעד ןיא לַאפ רעד ןעוועגנ זיא סע

 עקידננייצרעביא סלַא .לבב תולנ ןופ הפוקת

 ןטסעבמַא זדנוא דךָאד ןָאק גנורירטסוליא

 :"?בב תורהנ לע, ?טיּפַאק-םילהַּת רעד ןעניד

 .ז"לק) 'רככ תמרא לע 'דרישיתאפ רישמ ךיאי

 -פיוא הימחנ ןוא ארזע ןבָאה טשרע רעטעּפש

 ןוא קלָאפ םנופ תושביה תומצע יד טקעוװעג

 -ַאיצַאנ-שידיי רענײמעגלַא רעד טימ ןעמַאזוצ
 הניגנ רעזדנוא ךיוא זיא גנוכַאװרעד רעלאנ

 גנובעלפיוא ןוא טרובעגרעדיוװ םוצ ןעמוקעג
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 -ילַאקיזומ רעסיורג רעיוהעגמוא רעד ןגעוו

 שדקמה תיב ןטשרע ןופ טייצ ןיא לָאר רעש

 טרעוו סע יװ .ך"נּת ןופ ליואוו רימ ןסייוו

 טנזיוט ריפ ןענייז ,םימיה ירבד ןיא טנכייצַאב

 ןיא טקילײטַאב ןעוועג רעליּפש ןוא רעגניז

 ןענייז רערעל-קיזומ 288 .ןטסניד-סעטָאג יד

 ןוא ןריוויטלוק וצ ןרָאװענ ןטלַאהעגסיוא

 -נעמורטסניא ןוא עלַאקָאװ עטוג ןלושוצסיוא

 -נעמַאזוצ טָאה'מ עכלעוו ןופ ןטפערק עלַאט

 סרעטסעקרָא ןוא ןרָאכ עזעידנארג טלעטשעג

 .ןטנעגיריד ןופ ננוטייל רעד רעטנוא

 ,"לארשי תראפּת, לרפס ןטנַאקַאב ַא ןיא

 -ענ בנא טרעוו ,תוינשמ ףיוא רַאטנעמַאק ַא

 רעיונעג טימ לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא טכַארב

 -יכרא שדקמה ּתיב רעד ןופ גנמנוביײרשַאב

 ךיוא סערעדנַא ןשיווצ טרעוו טרָאד .רוטקעט

 -ייז ןרעמיצ עלעיצעּפס ייווצ זַא ,טנכייצַאב

 גנולײטּפָא רענעמ רעד רעטניה ןעוועגנ ןענ

 ןטלַאהעג ןענייז סע ואוו ,ףיט יד ןלייא ףלע

11 

 -א- יר +-ריז יוצר קימיונ ּויררזו ראג י 'ראיווזוי
 ורטסניא-קיזומ עקיט קרעלַא ד ןרָאוװע

 -ער ןופ ננוריפנָא רעד ראפ ךדיוא יו ןטנעמ

 ןוא רעטסעקרַא ןוא רָאכ ןטימ סעיציטעּפ

 תיב תרוצ ינמיס) ללכב םוידוטש-קיזומ רַאפ

 .(ז"י שדקמה

 ננאזעג-רָאכ םייב זיא טייצ רענעי וצ ןיוש

 ַא ןופ א ןימ ַא ןרָאװענ טצונַאב

 -ראב רעד סָאװ לאטעמ ןרַאבטסַאּק םענעטלעז

 ןָאט ףרָאװ ַא טנעלפ םייול יד ןופ רעטייל

 -ענ זיא ןָאט םנופ גנַאלקּפָא רעד .ליד ןפיוא

 -ןֶא טנעלפ סע זַא ,קיכליה קרַאטש ױזַא ןעוו

 ו ,פּפמעט ןשיטנַאגיג םנופ ללח ןצנַאנ םעד ןליפ

 .ןביוהעגנָא ךיז טָאה גנַאזעג סָאד ןוא

 סָאד טלָאמעד זיא סיוא-נָאט ןייא-נָאט

 ַא ןעוועג ,טיילגַאב קיזומ טימ גנַאזעג-ראכ

 ןעק סָאד .רָאטקַאפ רעקיטסייג רעמַאזקריוו
 םיִי ש רישּה, םנופ ןעגנירד טלוב דָאד ןעמ
 -ענ טרעוו סָאװ ,"שדקמה תיבב םירמוא ויה

 ןדעי .ּתוליפּת עקידנגרַאמירּפ יד ןיא טכַארּב

 ןופ ןדעי ףיוא ןוא גָאט
 רעדעי ןוא .גנַאזעג ןימ רעדנַא ןַא ּפערט
 רעטנוא ןרָאװעג טריפעגנָא זיא גנַאזעג-רָאכ
 ךיוא סנטסיימ ,טנעגיריד ַא ןופ גנוטייל רעד

 .קיזומ רעלַאטנעמורטסניא ןופ טרינָאּפמָאקַא

 ַאד לָאז גנונכייצראפ ערעיונעג רעמ א ראפ

 -עטש עשידומלת ַא ןרעוו טנַאטַאב ךיוא בגא
 -עג ןענייז סָאװ | ,םיריש ייקרע פיר זא עק

 עכלעוו ,ּפערט 19 יד ףיוא ןרָאװעג ןעגנוז
 וצ גנולײטּפָא-רענעמ רעד ןופ טריפעג ןבָאה

 רעד טיול ןעווענ סע ןענייז ,םישנ תרזע רעד

 .םילהת ןיא ן'תולעמה ריש 15 יד ןופ לָאצ

 -ַאמערעצ-גנַאזעג רעלעיצעּפס רעקיזָאד רעד
 יד ןיא רָאנ ןרָאװעג טעװַארּפעג זיא לַאינ
 ,(הבאושה תיב תחמש) ּתוכוס געט ןביז
 רעד טָאה רֶאי ץנַאג ַא ןופ געט עלַא רעבָא
 קנעב יד ףיוא קידנעייטש ןעגנוזעג רָאכ-םייול
 ןיא הנשמ א) חבומ- ראטלא םורא סָאװ
 3 דומע א/0 הכוס

 ,ןענָאמרעד וצ טרעווסנשטניוו בגא זיא'ס
 יירעפייפ-ליומ רענייש ןופ טסנוק יד ךיוא זַא
 -טימ סלַא ןרָאװעג טצונַאב טּפָא ץנַאג זיא

 .לַארָאכ ןקידסלָאמַאד םניא ננוטיילנַאב
 הזו
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 ןופ עלעטש רעטייווצ ַא ןיא טכַארבעג טרעוו

 סגרוה רעסיוועג ַא זַא ,((ח"ל אמוי) דומלת

 -ףייפ רערַאברעדנואוו א ןעווענ זיא יו? ןב

 ןּפיל יד ןשיווצ ןעמענ טנעלפ סָאװ ,רעלטסניז

 טנַאה רעטכער רעד ןופ רעגניפ ןבָארג ןייז

 טנַאה רעקניל רעד ןופ רעגניפ ייווצ טימ ןוא

 קיד'תומיענב ןוא זדלַאה םייב ןטלַאהרעטנוא

 ,טפַאהרעטסיימ יױזַא רָאכ ןטימ ן

 5 -עג טשינרָאג םיא וצ ךיז טָאה רענייק סָאד

 םויפטימ

 .ןכוילנה ַאפ טנעק

 הקושת יד סיורג יוװ טזייװַאב ץלַא סָאד
 וצ ןיוש זיא סע סערעטניא רעקיטייזליפ ןוא
 יא ןשילַאקיזומ םוצ ןעוועג טייצ רענעי

4 

 גא ,רימ ריז טנַאמלהעד סע

 געוו גנוקרעמַאב רעכעלפערט

 -ערּפ רעד ןיא ךָאנ הניגנ ןופ עיסימ רעקילייה

 נואײטשטנַא רעד רָאּפעב ,טייצ רעשירָאטסיה

 רעקיזומ ןייק ןופ טינ אקוד ,שדקמה תיב ןופ

 ברה ,טסַאג ןשינבר ןקידלארשי ַא ןופ רָאנ

 קינעמילּפ ַא) קרב ינב ןופ ץילעראק והירמש

 םענייז ןיא טָאה רע ןעוו ,(ל"ז שיא ןוזח ןופ

 ,הריש-תבש ַא ןיא שורד םענעטלַאהעגרָאפ ַא

 ןַא רַאפ סָאװ ףיוא טכַארבעגסױרַא טַאהעג

 ןרָאװעג ןגָארטעג זיא'ס ןפוא ןלופזַאטסקע

 =ענ טימ טיילנאב תוחול יד טימ ןורא רעד

 סָאד זַא ,ייברעד קידנזייוונָא ,ץנעט ןוא גנַאז

 .גנַאזעג ךיוא טניימ שמוח ןיא "אשי, טרָאװ

 ןרָאװעג טגָאזעג זיא הרות רעד ןיא סָאװ סָאד

 ןיא עבאנפיוא רעייז ןגעוו תהק ינב יד ייב

 :ןורֶא םעד ןגָארט םייב שדוקה תכאלמ רעד

 ץנעט טימ גנַאזעג סע טניימ ,"וָאשי ףתכב,

 ,לסקַא וצ ?לסקַא ןעמונעגמורַא ,ןעמַאזוצ

 ַא ןיא טציא ,ב
 רעסיורג רעד |

 -קעװַא הניגנ ןבָאה דומלתה ימכח יד ךיוא

 -יטסייג רעזדנוא ןופ רעטנעצ ןיא טלעטשעג

 ןזייוונֶא זיולב ןייז גונעג ָאד טעוו'ס .טייק

 -ַאב טרעוו סע יוװ ,לעטש רעשידומלת ַא ףיוא

 גנודנעוו ַא הליגמ תכסמ ןופ ףוס ןיא טנכייצ

 -ניז ןעמ לָאז ןענרעל הרות זַא ,קלָאפ םוצ
 עידָאלעמ יד ןוא םטיר רעד ?ייוו ,קידנעג

 תבחרה ןוא טייקכעלטימעג ןיירַא ןעגננערב

 םוהא א .ןענרעפ סאו יד ייב תעדה

 -ַאק וצ עינַָאמרַאה עקיטסייג ַא ריז טפַאש

 רעסעב ןוא ךיז ןפיטרַאפ קירעהעג זייז לבַאּפ

 סָאװ ןינע ןַא -- עטנרעלעג סָאד ןעמענרַאפ וצ

 ערעדנַא ךרוד ןכיירנרעד וצ דעלגעממוא זיא

 .םינפוא

 ךיוה יװ טלוב נונענ זדנוא טזייווַאב סָאַה

 ןזעוו-קיזומ רעד ןרָאוװעג טצַאשענּפָא זיא'ס

 קידנטלַאה ,הפוקת רעשידומלת רעד ןיא דיוא

 םעד ףיוא טקעריד הניגנ טקריוו רָאנ טינ זַא

 ןיא ןצירקנייא ךיוא טפלעה רָאנ ןשטנעמ

 וצ טינ ענעגנוזעג סָאד ןופ ןכות םעד ןורכז

 טרעוו לעטש רעבלעז רעד ןיא ןוא .ןסעגרַאפ

 ארוקה, :גנונרָאװ ןימ ַא טכַארבענ רעטייוו

 םעד וכו הרמז אלב הנושנ המיענ אלב

 רעד ןוא עידָאלעמ ןָא הרות יד טנעייל סָאװ

 טימרעד טזייוו גנַאזעג ןָא דומלת טנרעל סאוו

 רעד ןופ םיקוח יד וצ ננוצעשננירג ּסױרַא

 .הרות

 -=ע/2 ריוה קיזופ ןדיי ייב ןיא ?ללֹּכ ךרדב

 ַא טלצרַאװעגנייא ןליפַא ןוא ןרָאװעג טצעש
 -כעלטעג עקילייה ךיז ןיא טָאה'ס זַא ,ןביולג

 .האובנ יד יוװ טקנוּפ טייק
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 ןופ קיזומ טָאה ןזעוו-סגנואיצרעד ןיא דיוא

 ,ןטייצ עטלַא רָאג יד ןיא ךָאנ ,ןָא לָאמ עֶלַא

 ןיוש .רָאטקַאפ רעקיטכיוו רָאנ סלַא טנידעג

 יד ןעוו ,עכָאּפע רעשירָאטסיה-טלַא רענעי ןיא

 -וטלוק םעד רַאפ טנכערעג ריז ןבָאה ןכירג

 -נירַא רעטשרע רעד ייז ייב זיא ,קלָאפ ןטסלער

 ךרוד ןעוועג גנודליב ןופ געוו סדניק םניא ריפ

 -נטכַארטַאב ,קיזומ ןוא גנַאזעג ןופ ןעלטימ יד

 וצ ףיוא ןפוא רעטסעב רעד זיא סָאד זַא קיד

 םנופ םישוח יד ןריניפַאר ןוא ןרענייפרַא

 רעד ביוא .ןַא טייהדניק ןופ ךיילג ןשטנעמ

 ןעוועג זיא לעטָאטסירַא ףָאזָאליפ רעשיכירג

 ןענייז עיזעָאּפ ןוא קיזומ זַא ,ננוניימ רעד טימ

 ןופ ייס ןוא ןשיטע ןופ ייס רַאבליײיטעצמוא

 רעסיורג ןייז ןיא ,טקנוּפדנַאטש ןשיטעטסע

 טימ רעטייוו ךָאנ ןעגנַאגעג ָאטַאלּפ רעגנעגרָאפ

 -כיוו יד ןופ רענייא זיא קיזומ זא קנאדעג םעד



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 טזייוו ָאטַאלּפ .ןבעל םניא ןלַאעדיא עטסקיט

 -ַאּפַא-סגנוקנעד םעד טלקיװטנַא קיזומ זַא ןָא

 םעד קיטסַאנמיג יוװ יױזַא ,םישוח עלַא ,טַאר

 .רעּפרעק

 יפויה ימכח עקילָאמַא יד ייב טָאה קיזומ

 -ָאמ ןוא רעשיטע ןופ ןמיס ַא סלַא טנידעג

 -ערעמ ןיוש זיא'ס יװ ,גנולקיװטנַא רעשילַאר

 ענעדיישראפ ןופ ןרָאװעג ןזיוועגנָא לָאמ ער

 םעד טלקיװטנַא קיזומ סָאד קידנביולג ,םינרקח

 רעוו ןוא ,ןצרַאה ןופ גנוגיינ יד ,דנַאטשרַאפ

 רעשיטע רעכיוה ַא ףיוא ןענַאטשענ זיא סע

 שטנעמ א סלא ןרעוו טכַארטַאב טגעלפ ,הנרדמ

 .עינָאמרַאה טימ ןעגנורדעגכרוד זיא סָאװ

 -ריוו יד ןוא רעדניק רַאפ קיזומ ןינע ןגעוו

 קיכיסּפ רעכעלשטנעמ רעניימעגלַא ףיוא גנוק

 וצ ןייז טרעווסנשטניוו ,ךיא ןיימ ,ָאד טעוװ

 וצ ןבירשעג ווירב ַא ןופ טַאטיצ ַא ןעגנערב

 -ירפ ןופ קירוצ ראי ריפ רעביא טימ ךימ

 לאניס .י .י רעטכיד םענעברָאטשרַאפ קיטייצ

 רע ואוו (,רערעל רענעזעוועג ַא ןיילַא) ה"ע

 ןיא עיטַאּפַא ענעפַאשעג יד קרַאטש טרעיודַאב

 -גנאזעג ןשידיי םוצ ל?ייט-טלעוו ןרעיינ םעד

 :ןזעוו

 ךעלטנגייא ךָאד ןענייז ננַאלק ןוא טרָאװ,

 -ַאב םוצ .ןעמַאזוצ ןדנובעג ןוא טּפינקעג

 טרעהעגפיוא ?לכ ךרדב סעמַאמ ןבָאה ןרעיוד

 סָאד .רעדיל טימ רעדניק ערעייז ןגיוורַאּפ

 זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,ןינע רעקיטכיוו ַא רָאנ זיא

 ןענניז טינ סָאד לייוו ,ןלעטשוצּפָא ריז יאדכ

 וצ טמענ דניק סָאד ןגיוורַאפ םייב רעדיל ןייק

 עכעלקילג ענייש עסיז ענייז דניק םעניילק םייב

 -רעדניק יד ןופ עילידיא ענייש יד טָא ,תומולח

 קרַאטש ױזַא טצירקעגנייא ךיז טָאה סָאװ ,ןרָאי
 רעד .ןבעל ןצנַאג סנשטנעמ םנופ חומ םניא

 דניק אזַא ןעוו זַא ,זיא ןופרעד אצוי לעוּפ

 סע ,קידייל ןוא טסוּפ סע זיא ,רעטלע טרעוו

 טלעפעג טָאה סע .טיירגעגוצ טשינ רָאנ טָאה

 -רַאה יד ןוא טייהדניק עכעלטרעצ עשימייה יד

 ."ןעמַאמ רעד ןופ רעדילניוו עקיצ

 ָאד טעוװ תורוש עקינייא ןופ טַאטיצ ַא ךָאנ

 ןשידיי ןטסערג ןופ ןעגנערב דיוא ןייז יאדכ

= 

 ןיא ,ה"ע רענינ לאומש רעקיטירק-רוטַארעטיל
 ןיא קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ לקיטרַא ןַא םענייז

 םעד טעמדיוװעג ?לַאנרושז ןגרַאמ-גַאט;, = * // ם -
 :שרוח-קיזומ ןשידיי

 םעד ןבעג ,רעגייטש ַא ,ןלָאז רימ ןעוו,
 ,עטונ ןרעה וצ טייקכעלנעמ ַא ןכעלטננוי

 ןפַאש ןפלעה רימ ןלעוו ,קיזומ עשידיי ענייפ

 ,טייהניואוועגנ עשילַאקיזומ-שידיי ַא םיא ייב

 ,ןעיצרעד שילאקיזומ-שידיי םיא ןלעוװ רימ

 לָאז סָאד ןעוו טנעמַָאמ ַא ןעמוק ןעק סע ןוא

 ןוא שינעפרעדַאב ע'תמא ןַא ןרעוו םיא ייב

 טעוװ רעצעמיא זיב ןטרַאוװ טשינ רעמ לָאז רע

 רעשידיי רַאפ שדוח ַא ןריזינַאנרַא ןוא ןעמוק

 וצ ןטייהננעלעג ןכוז ןיילַא טעוװ רע ,קיזומ

 -עפרעדאב-טיונ עשילַאקיזומ ענייז ןקידירּפַאב

 ."ןשינ
* * * 

 טכַארבעגסיױרַא טָאהעג טָאה קיטכיר רעייז

 -ןָאט יד ןופ רענייא קירוצ רָאי עקינייא טימ

 ַא ייב רעגַאל-םינזח רענַאקירעמַא ןיא רעבעג

 :יטיס-קיטנַאלטַא ןיא רָאפנעמַאזוצ

 ןיא קלָאפ ןשידיי ןרַאפ טניימ הניננ סאו

 רעזדנוא ןעוו טייצ רעטסנרע רעקיטציא רעד

 עטסלופ'לרונ יד ןופ ענייא דרוד טבעל המוא

 ןעוו ,עטכישעג רעגנַאל רעזדנוא ןיא תופוקת

 םי טייז רענעי ףיוא ןבעל ןשידיי ןצנַאנ ןופ

 א עשידיי ,שַא גרַאב ַא ןבילברַאפ זיא

 ש רעטנזיוט ,ןרָאװעג ברחנו בורח ןענייז

 יד טציא ןכוז ,ןרָאװעגנ טנערברַאפ ןענייז

 ירפס עטעטכינרַאפ ענעי ןופ תוחרוּפ תויתוא

 םעד ןיא ָאד רימ ןפרַאד .ןוקית ַא תורות

 -קילנ זיא'ס ואוו ,לייט טלעוו רענַאקירעמַא

 רעד גָאט וצ טנייה טרירטנעצנָאק זייוורעכעל

 םימ ,טלעוו רעד ןופ ץוביק רעשידיי רעטסערג

 תויתוא ענעי ןייז ןקתמ הניננ רעזדנוא

 ." תוחרוּפ

 קירעהעג רימ ןפרַאד הניננ רעזדנוא טימ

 רעצ ןוא יירשעגייװ ןקיליורנ םעד ןקירדסיוא

 קלָאפ רעזדנוא ןופ ןטנעמַאמ עשיגַארט יד ןופ

 חור ַא ןעננערבניירַא טייצ רעכיילג וצ ןוא

 ריש ַא ךרוד ןוא שפנה תוררועתה ןוא םייח

 -יינ רעד טימ זדנוא ןדניברַאפ קיטסייג השדח
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 -עגכרוד טָאה קלָאּפ רעזדנוא סָאװ ,םידוד ךָאד ןיא .גנוזיילרעד ןופ ַארע רענעפַאשעג
 ןיא ןשינעלגָאװ עגנַאל תורוד יד ןיא טכַאמ ךיוא ןעוועג ןָא תורוד ןופ הניגנ ס'נזח םעד
 הניגנ עשידיי יד זיא ,רעדנעל ענעדיישרַאפ גנושירפרעד רעשילעז רַאפ עיצַאריּפסניא יד
 וצ גנונפאה ןוא ןוחטב ןופ לַאװק רעד ןעוועג לכו םהש םוקמ לכב ןסַאמ עשידיי יד ןופ
 ןקידרעטייוו רַאפ טפַארק-סדנַאטשרעדיװ ןּפעש -סיוא ןענייז םינוגנ עשי'נזח .אבת אלש הרצ
 -ציא רעד זיב ןעיצרעד וצ םויק ןוא ךשמה -בַאּפ רעטנזיוט ןיא ךיוא ןרָאװעג ןעגנוזעג
 -טנפַאה טעװ סָאװ ,הלואגד אתלחתא רעקיט .רעטעברַא עשידיי ןופ ןענישַאמ יד ייב ןקיר

 הרהמב המלש הלואנ ַא וצ ןריפרעד 'דעל רַאפ רעיודסיוא ןוא טומ ןבענעג ייז טָאה סָא
 .ונמיב ןוא םילוגלג עטסרעווש יד ןיא .ןבעל םעיינ ַא



 עטיק ןיא הנימנ





 שה נ יב

 רעד ןיא טעּפשה עטביאעגסיוא ריא

 ט מט יי 5 ןיא

 טָאטש רעטסומ יד -- .טלעװ רעשידיי

 --.עטכישעג תונזח לטיּפאק ךײרראלג ריא א "אטילד סילשוריא ,ענליוו

 .טיבעג ןשילאקיזמ:שידיײ סעגײמעגלא ןפיוא טײקשירעפעש סיורג יד

 טימ ריא וצ טרעוו'ס יװ ,ןעוועגנ זיא עטיל

 ,המכחו הרות לש אינסכא יד ,ןבירשעגוצ ביול

 -ָאמ רעד ןופ עלעגיוו סָאד ;תופירחו תונואג

 ךיוא ןוא רוטַארעטיל רעשיאיירבעה רענרעד

 -נלייטסיוא .ןזעוו-?וש ןשידיי םענרעדָאמ ןופ

 -לַא רַאפ דיוא דרַאגנַאװַא םעד דיז ןופ קיד

 ןיא טייקיטעט-רוטלוק רעשידיי רעקיטייז

 ש א ד ו מ ע רעד ןעווענ שיטקַאפ עטיל

 רָאנ רַאפ םערוט-טכייל רעשיטנַאנינ רעד ---

 טכיל ןעגנערבוצניירַא ,טלעוו רעשידיי רעד

 -טלעוו עטסנפרָאװרַאפ יד ןיא ןסיוו שידיי ןוא

 ןַא ןעוועג דיוא קיטייצכיילנ זיא יז .ןעלקניוו

 ןוא תונזח ןופ לַאוװק רעקידלדורּפש רע'תמא

 -סגנופַאש ןשילַאקיזומ-שידיי םעניײמענלַא

 ןפיוא דיוא העּפשה עטביאעגסיוא ריא .ןזעוו

 קרַאטש ןליפ טזָאלעג ךיז טָאה טיבענ הניגנ

 .דנַאל ןופ ןצענערנ יד רעבירַא טייוו

 -ענ םצע ןיא ,תונזח עשיווטיל סָאד םנה

 עטמיטשַאב ַא ןגָארטעג דיז טימ טָאה ,ןעמונ

 -מַאצעג ַא טימ גנוטלַאטשסיוא עקיטרַאנניײיא

 -ערּפ-לענָאיצידַארט-ננערטש רעלענינירַא רעט

 ןופ ףיול ןטימ רעבָא זיא ,םרָאפ רעטריוורעז

 עטכארבענרעבירַא יד קנאד א ,טַײצ רעד

 סנטסרעמ) ןטנגעג ערעדנַא ןופ םינזח עסיורג

 -ור ןוא עיבַארַאסעב ,עניארקוא ,ןילָאװ ןופ

 -רַאפליפ ןיא ןרָאװעג ןסקַאװעגסיוא (עינעמ

 ןכעלנייוועגרעסיוא ןופ ןעמרָאפ עשינזח עקיב

 .רעבילַאק

 עטרעכיירַאב סָאד הגרדהב טָאה םורַא ױזַא

 טימ ןלעטשרָאפ ןעמונעג ,תונזח עקיטרָאד

 ןלופרילַאק ַא ,רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ ,ךיז

1 

 א ןרָאװעג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,ללש-הניגנ

 -סיוא ןייז לנוסמ וצ לַאוװק רעקידלדורּפש

 ירַא טייוו דיוא העּפשה עקיטסניג ַא ןטיירּפש

 .הנידמ רעניילק רעד ןופ חטש םעד רעב

 רָאנ ַא ןרָאוװעג שיטקַאפ זיא עטיל תונזח

 -נַא ךס ַא רַאפ ךיוא רַאואוורעזער רעקיטכיוװ

 -טלעוו ענעדיישרַאפ ןיא םיצובק עשידיי ערעד

 .ןלייט

 קיטכיר רעייז טָאה (*שטיווַאניבַאר ?ארשי

 תונזח ןשיווטיל םצע םעד טריזירעטקַארַאכ

 "דָא .נַאק,) ןבירשַאב טָאה רע ןעוו רענייטש

 ןייז ןיא ןזח ןשיוװטיל ַא ,(1947 ,4 ?לירּפַא

 זייוולגניי זיא רע ןעמעוו ייב ,לטעטש-טרובעג

 -ינירֶא םעד קידנרעדליש .ןעוועג ל'ררושמ א

 עסיז יד ןופ רענייא יו ,ןזח ןשיווטיל ןלענ

 עקיצרַאה סנעמעוו ,"לארשי, ןופ רעגניז

 -ענ טינ רענעי טימ סיוא ךיז טנכייצ תונזח

 -סירעטקַארַאכ זיא סָאװ ,תוטשּפ רעטלטסניק

 םוצ רע טגנערב ,טסנוק רעטכע רַאפ שיט

 :ריפסיוא

 -ָאלַאק עטלצניקעג ןייק םיא ייב אטשינ,
 סָאװ ,קיטש עשיטַאבַָארקַא ענעי טימ ןרוטַאר
 תונזח טרַא םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא

 רעד ןיא סע .טרָאס ןשיטנעדַאק םעד ןופ

 םעד טײג סָאװ ,תווזח ןופ חסונ רעשיװטיל

 ןֶא הליפת רעקיטכירפיוא ןפ געװ ןדַארג

 עקעעיהשש שלש טטאקעגהעהיא טאש .הטשש

 ,"רעלדַא רעדענעפ, ןפ רָאטסַאדער (*

 ה"ה עדה רוה ןופ הבה טא .טאטהטצאו
 ר
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 -רעטנוא) .יוטקעפע עלַארטַאעט טא ןברַאפ

 סט: -- רימ ררוה ןכַאהטשעה

 -ָאד םעד ןטכיײלַאב וצ ךיז קידנטסעמרַאפ

 לכ םדוק ןעמוקסיוא זדנוא טעוװ טיבעג ןקיז

 יד ןנייל דיוא רשפא ןוא ןלעטשוצּפָא דיז

 יד ,טָאטש-רעטסומ רעד ףיוא טכיװעגטּפיוה

 םילשורי, -- ענליוו עילָאּפָארטעמ עשיווטיל

 -ראפ טננוי ןיימ בנא באה'כ ואוו) "אטילה

 .(טכַארב

 ןעמוקַאב ענליו טָאה טסיזמוא טשינ,
 -כיד טביירש -- אטילד םילשורי ןעמָאנ םעד

 עטכעלטנפעראפ ענייז ןיא ןרָאהנייא דוד רעט

 ףיוא טָאטש רעדעי ןיא לייו -- תונורכז

 טילבעג טָאה טסייג רעשידיי ואוו ,דרע רעד

 טָאה טיײהנעגנַאגרַאפ עסיורג ַא טַאהעג ןוא

 ,הלעמ לש םילשורי יד טבעוושעגנ ריא רעביא

 ."טָאטש רעקיבייא רעד ןופ טייקיבייא ענעי

 וצ ךיוא ןייז יאדכ ,דיא ןיימ ,ָאד טעוו'ס

 טָאה'ס יוװ םעד ןופ שטָאכ ןצרוק ןיא ןריטיצ

 סערעדנַא ןשיווצ טַאהעג קירוצ ןרָאי טימ דיז

 ענליוו רעטבילַאב רעד ןנעוװו טקירדעגסיוא

 עלַאעדיא עטסיירטעג ערעזדנוא ןופ רענייא
 ןייז ןיא ;2 ז וחייה ןמקו ,םירכוש רוטקוק

 (*:סקנּפ רענליוו ןופ המדקה

 ,רעטלַא רעד ןעוועג דימת זיא ענליוו,

 עגליו ןפ עטכישעג רעד רַאְפ "ססןפ, (*

 .עיצַאּפוקַא ווא המסחלמ ןפ לרָאי יד שא

 :שיראטסיה רעשידיי רעד ןפ ןבעגעגסױרַא

 ןופ ןעמָאנ ןפיוא טפאשלעזעג רעשיפַארגָאגטע
 :עגלא רעטנוט ,ל"ז (טרָאּפַאּפַאר) יטסינַא .ש
 העה היה .(יה ץמלצ טפ טיצטאהעק העציײמ
 םהרבא 'רד ןופ עיגעלַאס רעלענָאיצטַאדער
 המב ירד ןוא ןָארטיצ .7 .ש ,יטסבושריװ
 יד .1922 --- ענליו -- ג"פרת .דַאבַאש
 עג טעדנירגעג זיא טפאשלעזעג עטנַאמרער
 ,1919 ,רָאורבעפ ןט'20 םעד עגליװ ןיא ןרָאװ
 ןײיא זיולב זיא רעכלעװ ,יטס'גַא .ש ךרוד
 .עשרטס ןיא ןראװעג רטפנ רעטעּפש רָאי

 םוצ יטסרא .ש טאש ,.{פופ ,.3ש7 שא
 לאז הליהק רעגליוו יט טנעײלעג לֵאמ ןטשרע
 ןײז ןטסיטרא טימ רעבײהש ןטפ טיײרט ט רב
 סָאװ ,"סוביד רעד, סרעװ שיטַאמַארד סיורג

 העכקיה טיט טפו טעקפעפ יד ןו8 עגײא 8

 רעטעפש ןרָאי טימ זיא טא ,השורייראלטלאפ

 -רוטלוק רעקידנעיײנַאב קידנעטש דיז רעבָא

 -ידיי רעצנַאג רעד וצ טנייש סָאװ ,רעטנעצ

 םילשורי ןופ לָאערַא םעד טימ טלעוו רעש

 עכלעוו ,טָאטש רעד ןופ םור םעד טימ ,אטילד

 -ערטש ןוא תורוד ןופ ףוליח םעד ןיא טָאה

 עלעגיוו סָאד ןייז וצ טרעהעגפיוא טינ ןעגנומ

 ."ןעגנוגעװַאב עשידיי עקיטכעמ ןופ

 טייקשירעפעש סיורג יד זיא ןעמונעג ללכב

 ןטסכייר קיטסיינ םנופ העּפשה עקינָאװ ןוא

 -עגרַאפ ריז טימ טָאה סע יװ ,זכרמ ןשידיי

 עריק יד טא .ןברוח ןטצעל ןויב טלעטש

 ריז רַאפ ןוא ןַא ,ענליוו טָאטש-עמַאמ עשידיי

 ,עטכישעג-רוטלוק עשידיי ?טיּפַאק דייר רָאג ַא

 -רָאפ יד ןיא ןליפסיוא טשינ ךיז טזָאל סָאװ

 רעקיטציא רעד רַאפ ןעמַאר עטמיטשַאבסיוא

 ןקיטרָאד םעד לעיצעּפס טעמדיוועג עידוטש

 .ןזעוו-הניגנ

 -יוו סָאד זייוולייט ןעוועגנ ךיוא זיא ענליוו

 ךָאד ןבָאה .תונזח רעכעלטלעוולַא ןופ עלעג

 -עגסיורַא ןוא טניישַאב עקַאט םינזח רענליוו

 ןכעלטלעװלַא םניא חרזמ םנופ טצנַאלג

 ןטנעגיריד-לוש רענליוו ךדיוא .רעגַאל-םינזח

 רעקידנטיידַאב-סיורג ַאזַא ןיא ךָאד ןבָאה

 -ָאטיזָאּפמַאק רעוויטקודָארּפ רעייז טימ סָאמ

 רָאנ טינ טרעכיײירַאב טייקשירעפעש רעשיר

 רָאנ ,רצוא ןשילַאקיזומ-שיגרוטיל רעזדנוא

 -קיװטנַא רעד וצ טקריוועגטימ ליפ רָאנ ריוא

 -ידיי רעניימעגלַא ןופ גנוריוויטלוק ןוא גנול

 .קיזומ רעש

 לָאצ ַא זיא רעכלעוו ,ל"ז ,רענינ לאומש

 -עג ,טָאה ענליוו ןיא שירעפעש ןעוועג ןרָאי

 םעד ןגעוו ןבירשעג לָאמ ַא טַאהעג ,ךיא קנעד

 :רַאַשב רָאטיזַאֿפמַָאס ןשינעילַאטיא ןַא ךרוד
 ןצנַאג 8 .ערעּפָא ןַא ןיט ךיױוט ורָאטעג טעב

 ןיט ןראװעג טליפשעג סוביד רעד זיט ןָאזעס

 טל , זיוה ערעּפָא רעגטלימ רעטסירַאב רעד

 ."טלטסס

 טריגאפמַָאק טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד,

 ןופ גווריפפיוא רעה ו+צ ."טוב"ר, ןרטפ טיטמ

 לטוי ןעװעג זיט ,"המיבה , רעטעדבירגעג רעד

 :שידיי רעגרעדַָאמ רעד ןפ רענָאיּפ ,לעגנע

 רָאי 98 וצ ןברָאטשעג ,סיזומ רעשיאײרבעה

 .לארשי ץרא ןיא



 ןבעל ןשידיא ןיא הנינגנ

 ,ענליוו ןופ העּפשה רעסיורג ןוא חוכ ןקיטסיינ

 םורַא רע טּפַאש טמוק רענליוו ַא רָאנ ואוו זַא

 ,טרּפ םעד ןיא ןוא .עקשטענליוו עניילק ַא ךיז

 המכו המכ תחא לע ריז ןבָאה ,ןנָאז ךיא טלָאװ

 עשידיי ערעזדנוא טנכייצענסיוא סרעדנוזַאב

 ?רוה רעד רָאנ ןיקואוו .ענליוו ןופ העקיוומ

 טמַאזענמוא דיז טָאה ןנָארטרַאפ ןבָאה ייז לָאז

 העּפשה עטיירּפשעגסיוא רעייז ןליפ טזָאלעג

 .רעטרע-ןיואוו עטריטּפָאדַאײינ ערעייז ןיא

 א ?אר תומזח רעדנטיידאב רעד טעװ

 םלוע לש ומורב ןענַאטשענ זיא סָאװ ,ענליוו

 רעד ףיוא ןָאנביױוא עמַאס םעד ןעמונרַאפ ןוא

 ךיז טָאה ,עּפַאמ רעשינזח רעכעלטלעוװלַא

 -ענסיוא טָאהעג עטָאריס ןושרנ ןזח לָאמַא

 :ןרַאומעמ עטקורדעג ענייז ןיא טקירד

 יד זיא לוש-טָאטש רענליוו ןופ דומע רעד,

 ."עירָאטַאװרעסנָאק עטסעב

 -טיירטשַאבמוא ןַא עקַאט סע ךָאד טביילב

 טָאה טמַא-תונזח רענליוו ַא זַא ,טקַאפ רערַאב

 ןענעק וצ םָאלּפיד רעטסעב רעד טניימענ

 .טסעב ןוא עטסטנענימארפ יד ןכיירנרעד

 יד .טלעוו רעד ןיא סעלעטש-תונזח עטלָאצַאב

 ןבָאה תוליהק עטסנעעזעגנָא ןוא עטסערג
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 ראפ ןכיירגרעד ייז ןענעק וצ ןסירענ שממ דיז

 .ןלוש ערעייז

 -דנַאהַאב םייב ןטלַאה רימ ןעוו טציא ןוא
 סָאװ ,ענליוו ןיא תונזח לטיּפַאק סָאד ןעל
 -ישח אזַא ןעמונרַאפ גנַאל תורוד רַאפ טָאה

 ,ןבעל ןשידיי ןקיטרַאד םניא טרָא ןקידתוב

 ףיוא ןלעטשּפָא ךעלכַאזטּפיוה ךיז רימ ןלעוו

 :ןרעטנעצ-הניגנ עדנרינימַאד רענליוו ייווצ יד

 לו שי טא פי יע עק גאט ייד

 -רָאי ןטצעל ןיא טיובעג ,סַאנ ענלאוַאז ףיוא

 יד ןוא טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ קילדנעצ

 עשירָאטסיה עטלא

 טו שי שא שש יט שאט * א

 ,עשישטייד לקניוו ןוא סָאנ רעשידיי ףיוא

 .ש טיוק) וטז7ה 65 .תכש ראו ןיא טיובעמ

 -ידיי רעד ןופ רעקירָאטסיה רעטשרע ,ןיפ .י

 ךוב ןייז ןיא -- 1818-1890 -- ,ענליוו רעש

 ;( הנכאנ היהק;

 ףיֹוא בגא ןבָאה ןלוש עטנַאמרעד עדייב

 ,ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ,ןפוא ןטקערידמוא ןַא

 -לַא ןרַאפ םינזח עטמירַאב לָאצ ַא טרעפילעג

 .םוטנדיי ןכעלטלעוו
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 "שדוסקה תחרהט, לוש'רָאכ רענליװ



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 אכ רענליוו

 עשיסאלק ןופ רעטנעצ

 ראפ .,שדוקה תרהטג לוש : ראכ יח

 הלהנה רעקיטסיינ רעד רעטנוא ,טייצ ןיימ

 ןייטשניבור קחצי רָאטַאנעס ןוא רעניבַאר ןופ

 ,(1949 .,קרָאי-רינ ןיא ןרָאװענ רטפנ) ל"ו

 לכיה רע'תמא ןַא טלעטשעגרַאפ ריז טימ טָאה

 ןופ ינּפ יד טנוואדענ ןבָאה טרַאד .הניננה

 ךיוא ןוא עיטַארקַאטסירַא עכייר יד :ענליוו

 עטסרעמ יד טימ טָאטש ןופ םיליכשמ יד

 -עטיל רעשידיי-שיאיירבעה רעסיורג רעד ןופ

 טיירב טמש"עג ןבָאה סָאװ ,החּפשמ רעשירַאר

 (=.טלעוו רעד ןיא טייוו ןוא

 ןדעי ןטסנידסעטָאנ יד רעלקריוו ןענייז

 שממ "שדוקה תרהט, ןיא בוט םוי ןוא תבש

 עשינרוטיל עלופסונעג ענעביוהעגנ יוװ ןעוועג

 ױזַא ןדער טנעלפ'מ עכלעוו ןנעוו ,ןטרעצנָאק

 עשילַאקיזומ רענליוו יד ןיא סָאטַאּפ טימ טפָא

 .ןזיירק

 -אניס רעד ויא ,,שדוּקה תרהטק ןיא אה

 סיואכרוד ןענַאטשַאב רַאוטרעּפער רעלַאנַאג

 -ַאלק-גנערטש םענרעדַאמ ןטרעטיילעג ַא ןופ

 -רעמ ןעמ טָאה ןעננוזעג .רעטקַארַאכ .ו

 -נַאװעל ,רעצלוז ןופ סעיציזַאּפמָאק סנעטס

 ןיא ןרָאטַאמרָאפער עטסרעלוּפָאּפ יד )יקסווָאד

 -מואנ ,ביורטנייוו ןופ דיוא זייוולייט ;(תונזח

 .טקעש רעטשמע רע טוט ףצס טאפ =
 רעגײא ןעוועג ךעלטנגײא עגליו זיא חמסלמ

 :שיאײרבעה עסידצרירטנעצנאטס-טסערג יד ןרפ

 טיט רעצעי וצ .טעגש7 עשירטהעטזק טוש הי

 עטמיראב עכלעזַא ןענופעג טרָאד ךיז ןבָאה

 -יװ .א ,יקס-בַא .ש :יװ תוחוכ עשירַארעטיל
 :ַאפ יד ןופ םָארגַאּפ םײב זיא רעכלעוװ) רעט

 ןלַאפעג ,1919 ,סחספ געט עטײװצ יד ,וסַאיל

 זיא רעכלעװ) רעגינ .ש ,(עבליו ןיא ןברס ט
 וצ ןסָאשרעד הנכס יא ןעװעג ךיוא ןיױש

 האשהטיצ .7 .ש .םפי ף7 העטפיז שש

 רעגטאר רעב בוד ,שוועל ,קיטַאנ ,שואטירט

 .8 .טטמימפש7ט ןאפ7 ירש םעט"א טז טאש
 הרש ןוא ןמלז ,שטיװאגַאזאכ ,רעדײגש .ב

 ססַאמ ירד ,טילאש החשמ ,סַאבלוס חשמ ,ןעזייר

 עטבאש החמצ יו( רעטש ןײז שש ריר

 יש יה .טטבוש יא י'צט .גהאשטועגעש יוא

 ,גרובליז השמ ,שטיװַאנַאלּפַאק .ד ,יטסדַאג
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 // טאפ ס סי == צמ
 יש ויץיוו תרהט ,

 = = איי י = יו* פד ייוי
 םיליכשמ ןופ עו ת וי

 ברעמ ןופ םינזח ע עשיס ק ערע דנַא ןוא גרעב

 סנַאפענער ןדננייטש ןטימ ןעמַאזוצ .עּפַארייא

 ועביא ןוא סונרעביא רעד טרָאד טָאה -

 -עג םורַא ױזַא א ַאווינ עי זומ עביוה

 רעזדנוא ןופ ןָאעטנַאּפ םעד לופרילַאק טכַאמ

 .קיזומ רעשיגרוטיל

 עשיאייּפָאריא ברעמ לַאצ רעד קנַאד ַא

 ןיא ענעריובענ בגא ייז ןופ לייט ַא) םינזח

 רעשימעדַאקַא טימ ךיוא עטנפַאװַאב ,(עטיל

 זיא ,ןסיוו ןשילַאקיזומ ןכעלטלעוו ןוא גנודליב

 עינרוטיל רעשידיי רעד ןופ שדוקה תדובע יד

 םעיינ ץנַאג א ףיוא ןרָאוװעג טריפענסיורַא

 וביוהרעד םורא יוזא ןיא תונזח סָאד .ךרד

 יוװ טָאה סָאװ ,טלוק ןכייר אזַא וצ ןרָאװעג

 ןביוהעננא םערוט-טכייל

 -נעצ עשידיי ליפ ןעניײשַאב ןוא ןריטקעלפער

 עקיזָאד יד .עּפָארייא-חרזמ ןופ ךיוא ןרעט

 -יס ןטעברַאַאב םנופ םרָאפ עיינ עטריניּפַאר

 ןרָאװעג הנרדהב זיא ראוטרעּפער ןלַאגַאנַאנ

 ןלוש ענרעדָאמ עזייוולייט רַאפ רעטסומ א

 -ליוו רעד ןיא סרעדנוזאב רָאנ ןוא עטיל ןופ

 לוש-רָאכ רענ

 -ַָארג .י .א ,יססמאטסאב .ש ,שיטלע לדנעמ

 יטטשא .ש שש טישו שא .6 .6 ןטסצטצוא

 :גור יד ךרוד ןעמוקעגמסוא שיגַארט עדיירבנ

 ן8א (אטעג רענליװ ןיט ,ש"י ,סיצַאנ עשיס

 ערעדנַא לָאצ ַא

 "יז גנוטלַאװרַאפ שדוסח חרהט ןפ שארב

 רעבליװ עטנאס8ב יד ןענַאטשעג וחעשב רעג

 ,יוהגעזַאר ןוא אריפס ןרענישזניא :םיגקסע

 רעד טא ןָאדרַאג ףלאדא ,ץײטשּפע .,לוטייג

 ,רפוס והילֲא ליכשמו סכח דימלח רעסיורג

 עשידסול יט טגָאזעג טָאהימ רעמעװ ףיוא

 ןעס ףואיקב טא חופירסח ןיײז טימ זַא ,טיײרק

 יר טימ וליפַא גענרעל ןיא ןטסעמרַאפ ךיז רע

 (שטאפא הא הטישיטש) טאפ סיט

 ןופ רענײײא ןעצעג ךיוא זיא רפוס וחילא

 :אטסיה רעד ײב עיצטקעס רעשירַארעטיל רעד

 הנוממ סלַט טפטשלעזעג רעשיפארגאבטע שיר

 .היכרא-סגנולמַאז ןשידומלת םעד רעביט



 רַאטיזָאּפמַאס ןזס

 טיטשאעהטפ .צ א

 ,תונזח רענליוו ןופ תובישח עסיורג סָאד

 ןעוועג םש הנוק קרַאטש ױזַא ךיז טָאה סָאװ

 ךס ַא טָאה ,טלעוו רעשידיי רעד רָאג רעביא

 ײזַאּפמָאקןזח םעד ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג

 השמ םהרבא ,ליכשמ ןוא גָאלָאקיזומ ,רָאט

 זיא רעכלעוו ,(1934--1803) ל"ז ןייטשנרעב

 -קירעי-גנַאל ןוא רעטסרעלוּפָאּפ רעד ןעוועג

 תרהט, ןיא דומע םנופ רעטערטרַאפ רעטס

 -טלעוו ןרָאװעגנ ןיא ןייטשנרעב ."שדוקה

 עקילייצמוא ענייז רַאפ ,רקיע רעד ,טמירַאב

 דע ךָאנ ןרעוו סָאװ ,ןעגנופַאש עשינרוטיל

 תוצופת לכב ןלוש ערערעמ ןיא ןעננוזעג םויה

 ןופ םענייא רַאפ םיא טנכעררַאפ ןעמ .לארשי

 .רעקיסַאלק עשילַאקיזומ-לַאגַאגַאניס ערעזדנוא

 תורודל ןביילברַאפ ןלעוװ סעיציזַאּפמָאק ענייז

 -יל רעזדנוא ןופ ןָאעטנַאּפ םניא לופטרעוו

 .קיזומ רעשיגרוט

 טננוי רעירפ ןייז ןיא טָאה ןייטשנרעב ןזח

 ,שטיווַאניבַאר הדוהי-לאפר ןזח םייב ןעגנוזעג

 -ענ ןטרָאד זיא רע .לוש-רָאכ רענווָאק ןיא

 .טנעגיריד-רָאכ ךיוא ןוא ינש ןזח ןרָאװ

 -רָאכ יד ןעמונעגרעביא רע טָאה רעטעּפש

 -יזָאּפמָאק ןוא ןזח ןטסואווַאב םייב גנוטייל

 ןייז .עניר ןיא, יקסווָאזָאר בייל ךורב רָאט

 טדיילקַאב רע טָאה ענליוו ןיא טמַא-תונזח

 רעד ראה ראו 20 ךשמב ךובכ סיורנ טימ

 סָאד ךיוא טקריװַאב קרַאטש רע טָאה טייצ

 -ליוו ןיא ןבעל עשילַאקיזומ-שידיי עניימעגלַא

 ןייטשנרעב ןזח טָאה ימ ןוא טייצ ךס ַא .ענ

)1952--1869( 

 -ליב עשילַאקיזומ ןטיירּפשרַאפ וצ ןבעגענּפָא

 רע .טננוװ רעקידנרידוטש רעד ןשיוװצ ננוד

 רעשינַאנַאדעּפ טימ ןבענענּפָא ריוא דיז טָאה

 -נא-ןרעל עשידיי רענליו יד ןיא םעברא

 -וטשעגנייא ךיוא רע טָאה ןטרָאד .ןטלַאטש

 ענייז תודימלת ןוא םידימלת ענייז טימ טריד

 -קעט לָאצ ַא ףיוא ןעגנופַאש-קיזומ ענענייא

 עשיאערבעה עשיסַאלק ערעזדנוא ןופ ןעטס

 -רערעל ןשיאערבעה ןיא .רעטכיד עשירדיי ןוא

 ןסיורג ַא טלעטשענפיוא רע טָאה רַאנימעס

 זיא רבד-םש ַא ןרָאוװעג זיא סָאװ ,רָאכ-רענעמ

 -רעד ענייז .טננענ רעקימורַא רעצנַאנ רעד

 -ַא ןגעלפ ןטירטפיוא-טרעצנַאק עכיירנלַאפ

 .קיטירק-ביול עטסמערַאװ יד ןפורסיור

 -עג ןייטשנרעב טָאה טייצ רעבלעז רעד וצ

 -יס ענערָאװעג-רעלוּפָאּפ לָאצ עכייר ַא ןפַאש

 עכעלרעדנואוו ןוא סעיציזַאּפמָאק עלַאגָאנַאנ

 -נוזעג םוטעמוא ןרעוו סָאװ א

 עטסערג יד ןבָאה ענייז ןעגנופַאש לָאצ א .ןעג

 ףיוא טקיבייארַאפ טייצ רעזדנוא ןיא םינזח

 -ייז רעלוּפָאּפ סרעדנוזַאב .ןטַאלּפ-ןָאפָאמַארג

 -ער יד ןרָאוװעג טלעוו רעשידיי רעד ןיא ןענ

 -פַאהרעטסיימ סנייטשנרעב ןופ ןעגנורידרָאק

 -טלעוו יד דרוד סעיציזָאּפמַאק-גנַאזעג עט
 עטָאריס ןושרג רעלטסניק-דומע עטסנפורַאב

 לדביו ,םולשה םהילע ןַאמשרעה יכדרמ ןוא
 -עסוק השמ רודה ןזח ןקיטציא םעד ,םייחל

 .יקציוו

 טָאה ייז וצ סָאו ,רעדיל עשידיי לייט



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 ןוא דמַאז? יוװ ,קיזומ טסַאפרַאפ ןייטשנרעב

 ,(נורפ .ש) "ןרעטש
 -נַא לָאצ ַא ךָאנ ןוא (ןזייר םהרבא) "ּפַאלק

 םניא ןסָאלשעננייא םוטעמוא ןרעוו ,ערעד

 עטסטנענימַארּפ ערעזדנוא ןופ רַאוטרעּפער

 .רעגניז-טרעצנָאק

 סרעדנוזַאב ןענייז טלעוו-םינזח רעד ןיא
 ןטימ ןעגנולמַאז ייווצ ענייז טסואווַאב קרַאטש

 ַא ןייא ןסילש סָאװ ,"ארובה תדּובע, ןעמָאנ

 עשינרוטיל ענעבילקעג ענענייא ענייז לָאצ

 ערעדנַא ןופ קרעוו יד דיוא ןוא סעיציזָאּפמָאק

 .ןטסינַאּפמַאק-ןטנעניריד ןוא םינזח עשיסַאלק

 -ענ א ןעוװעג ריוא ןזיא ןייטשנרעב ןזח

 ןופ רעלמַאז רענעבעגעגרעביא ןוא רעיירט

 תורוד דשמב טָאה'מ סָאװ ,תורימז עשידיסח

 ןביוהעגנָא רעטעּפש ןבָאה סָאװ ןוא ןעגנוזעג

 רעשיגרענע ןרָאי לָאצ ַא ךָאנ .ןרעוו ןסענרַאּפ

 רעד דרוד ויא .;וטעבראאב ןוא גטשמאו

 ןיא ,טפַאשלעזענ רעשיפַארגנָאנטע-שירָאטסיה

 -ומ , רעד ןרָאוװענ טכעלטנפערַאֿפ ,1927 רָאי

 ,ןייטשנרעב .מ .א ןופ "סקניּפ רעשילַאקיז

 ןופ לַאוװק-םינונינ ןכייר ַא טלַאהטנַא סָאװ

 .רצוא-סקלָאּפ ןשיריי

 ַא ןעוועג רָאנ טינ זיא ןייטשנרעב .מ .א

 ,גָאלָאקיזומ ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעטבַאנַאב

 ןופ ןרקח רעכעלדימרעדמוא ןַא ךיוא רָאנ

 ןייא-נָאט טעמכ .רוטַארעטיל רעשיאערבעה

 ייב ןפערט טנעקעג םיא ןעמ טָאה סיואדנָאט

 -רעלעטשטפירש םניא טעברַא-סננושרַאפ רעד

 -אביב-רושארטס רעסיורה רעד ייב רעכיצ

 ןיא טפיטרַאפ ,ףיוה-לוש רענליוו ןפיוא ,קעט

 עקיטיינ ריז רַאפ קידנכַאמ ןוא םירפס עטלַא

 -טייצ ענעדיישרַאפ ןיא טָאה'מ .ןציטַָאנ

 טנעקענ ,עשידיי ןוא עשיאערבעה ,ןטפירש

 ןוא ןעלקיטרַא עקידנרעלַאב ענייז ןענעגעגַאב

 ןוא קיזומ רעשידיי רעביא ןעננולדנַאהּפָא

 ןוא םינזח עטמירַאב ןנעוו ןרַאומעמ דךיוא

 .רעקיזומ

 רָאנ ַא ןעוועג ןייטשנרעב ןזח זיא ,ללכב

 ךס ַא טימ טשטנעבעג ,שטנעמ רעטונ ,רעביל

 סיורג ןפורעגסיורַא ןבַאה סָאװ ,תולעמ

 ,פלרעמעה ,לרעמעה,

 ןעמוקעג זיא סָאװ ,םענייא ןדעי ייב גנורערַאפ

 רעדנואוו ןייק רָאנ זיא .רירַאב ןיא םיא טימ

 ױזַא ןעוועג ר ןיא זיא רע סָאװ ,טינ
 -וצ םיא ןבָאה ןטכיש עלַא .טבילַאב קרַאטש

 ןעוועג זיא זיוה ןייז .דובכ סיורג טליײיטעג

 ןייז .םינננמו טי דעו תיב רע'תמא ןַא

 ע מת טעװ ןעמָאנ רעלעבָאנ

 ןופ סרעדנוזַאב ,ןּפיל יד ףיוא הכרב ַא טימ

 ךיא .טנעקענ טונ םיא ןבָאה סָאװ ,ענעי

 סָאװ ,עיגעליווירּפ רעסיורג ַא רַאפ סע טלַאה
 וצ ןרָאי דשמב טַאהעג דובכ םעד בָאה'כ

 םיא ייב ןייז וצ ןוא תודידי ןייז ןופ ןסינעג

 טצירקעננייא טעוו קיבייא ףיוא .תיב ןב ַא

 טימ ליײטנַא ןיימ ןורכז ןיא רימ ייב ןביילב
 -רירטסוליא-שילַאקיזומ ףיוא םענייאניא םיא

 ,ןונינ ןשידיי םעד טעמדיווענ ,ןטנווֶא עט

 -ָאנטע-שירָאטסיה עטנַאמרעדנביוא יד סָאװ

 טייצ וצ טייצ ןופ טָאה טפַאשלעזעג עשיפַארג

 יד ןופ ןרָאטַאיציניא-טּפיוה יד .טרישזנַארַא

 ןוא ןזייר ןמלז ןעוועגנ ןענייז ןטנוװַא עקיזָאד

 ןופ ףליהטימ רעד טימ ,יקסנַאלּפַאק ןַאלּפַאק

 ,פיבשמ ןסיורג ןוא שטנעמ ןביל ,ןקידתומימת

 -לוק םענעבעגעגרעביא-קיצרַאה ןליטש םעד

 ,יקסנול לקייח רַאקעטָאילביב ןוא ןקסע-רוט

 שודק ַא יוװ ןבעל ןייז טקידנערַאפ טָאה סָאװ

 .ָאטעג רענליוו ןיא

 .א ןופ נַארטיײב רעשילַאקיזומ-קינָאװ רעד

 רעקיטסייג ַא ןביילברַאפ טעוװ ןייטשנרעב .מ

 .תורודל טנעמונָאמ

 22 לא

 ןייטשנרעב .מ .א ךָאנ טייצרַאי ןטשרע םוצ

 -ערג ַא טעמדיוועג "גָאט רענליוו, רעד טָאה

 טרָאד זיא סערעדנַא ןשיווצ .לקיטרַא ןרעס

 :ןבירשעג ןעוועג

 רעד וצ טרעהעג טָאה ,ןייטשנרעב .מ .א,

 -רַאפ ךיז ןיא ןבָאה עכלעוו ,םינזח עדַאיעלּפ

 -ליבסיוא עשילַאקיזומ ענרעדָאמ יד טקינייא

 ןטסעב ןיא תונזח רעשידיי-ןייר רעד טימ גנוד

 ףורַאב 6 וצ דיז טָאה רע .טרָאװ ןופ ןיז

 רע ןוא רעפייא ןטסערג םעד טימ ןניוצַאב

 ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,םכח דימלת ַא ןופ

 עלַאקָאװ רָאנ טינ ןציזַאב ףרַאד ןזח ַא זַא
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 ,גנודליבסיוא עשילַאקיזומ ןוא ןטייקכעלנעמ

 ןייטשרַאפ ןוא ןענעק עקַאט לכ םדוק רָאנ

 ןַײלַא קידנעייז ןוא ."דעלעטניּפ עצרַאוװש , יד

 שוח ןליטבוס ַא טימ ?יכשמ ַא ךרוד ןוא ךרוד

 ץנַאג ןייז רע טָאה ,ץרַאה קידנליפ-ןייפ ןוא

 וצ תונזח סָאד ןבייהוצפיוא טבערטשעג ןבעל

 ."טסנוק רענרעדַָאמ ַא ןופ הגרדמ רעד

 א א *

 (*ןַאמרעש סחנּפ טָאה טייצרָאי ןטייווצ םוצ

 -נרעב .מ .א ןנעוו גנוצַאשּפָא ןַא רענייז ןיא

 שי טשוטשש שחשטא טפ שאר םטא .טעג (+=

 יטַאנַאמ ןשיוזח ןופ רעבעגסױרַא מט וליופ

 .טפירש

 ןינלאטפ ותנ

 רַײא ."טכעוװ םינזח;) .ַא.צ ןבירשעג ,ןייטש

 ;(1934--ד"צרת

 ,ןקיצנייא ןדעי טָאה סָאװ ,המשנ עטונ ַא;,

 -ןָאק ןיא ןעמוקענ רָאנ זיא רע ןעמעוו טימ

 ןייז טימ טריזיטָאנּפיהרַאפ טושּפ ,טקַאט

 -יטרעפ-טסניד ןוא טייקנדײשַאב ,טייקסטוג

 ,םילכה לא אבחנ ןוא רשיו םת שיא ןַא ,טייק

 טלעוו ַא ןרעדורוצפיוא ןזיוװַאב ןנעווטסעדנופ

 רעד רַאפ ןבָאה סָאװ ,ןעננופַאש ענייז טימ

 -ַאגַאגַאניס רעד רַאפ ןוא ללכב קיזומ רעשידיי

 .טרעוו ןרַאבצַאשמוא ןַא טרפב קיזומ רעל

 -ענ רע זיא עגַאגַאניס רעשידיי רעד רַאפ,

 ."ןוילע לאל ןהכ רעקיטכיר רעד ןעוו



 .א רַאטיזָאּפמַאט שס יקסטאטדולאז

 -ענפיוא 1921 ןיא טָאה ןייטשנרעב ןעוו

 טמא-תונזה ןקירָאי-נאל ןייז ןיוש ןבענעג

 רעלאעדיא ןייז ןיא לוש רַאכ רענליוו ןיא

 ,יקסווָאקדולאז והילא ןרָאוװעג רענלָאפכַאנ

 עקירעהעג ןענואוועג דךיילנ טָאה רעכלעוו

 רעד דצמ גנוטכא סיורנ ןוא גנונעקרענא

 .עדניימענ רעצנאנ

 ַא ןעוועג תמאב זיא יקסווָאקדולַאז והילא

 ַא ,רענַאל-םינזח ןרַאפ סניוועג סיורג רָאג

 -ַאב ןוא שינעטנעק רעקיטייזליפ ןייז קנַאד

 -הניננ ןפיוא רָאנ טינ ףירח ַא .טײקטבַאנ

 ןשידיי ןפיט טימ טנּפַאװַאב דיוא רָאנ ,טיבענ

 םקוכ ?עו ,:נודליב רעכעלטקעװ ןוא וםיװ

 סָאװ ,ןורכז ןלַאנעמַאנעפ א טימ טשטנעבעג

 ייב רעדנואווַאב ליפ ןפורענסיורַא טָאה

 םיא טימ ןעמוקענ זיא רעכלעוו ,םענייא ןדעי

 רע זיא רָאנ וצרעד .גנורירַאב רעטנעָאנ ןיא

 -עפמעק סיורג טימ ןעוועג ןעקנַאשַאב דיוא

 ןופ גנוביוהרעד רעד ןטסנונוצ טסיינ ןשיר

 טרָאוװ ךרוד טרּפ םעד ןיא קידנקריוו ,תונזח

 .טפירש ןוא

 יו
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 רעשינזח ןייז ןופ ןענינַאב עמַאס ןיא ןיוש יי

 -סיױרַא ןעמונעג יקסווָאקדולאז טָאה ערעירַאק

 ויי
 נינַא
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 = א
, 

 יקסווָאקדולַאו והי ּ

)1943-1888( 

 -רַאפ עטגַאװעג עקיטכיוו ענייז טימ ןענייש
 ,קישטנַאמרעגנוי ַא רָאג ךָאנ םגה .ןעגנוטסעמ
 ךיילג תונזחה ךרד םוצ ןטָארטעגּוצ רע זיא
 .טירט ערעכיז טימ רעבָא ,םענרַאפ סיורג טימ
 -ַאב רע טָאה טמַא תונזח ןטשרע ןייז ןיוש
 עטסערג יד ,עשרַאוװ רעסיורג רעד ןיא טדיילק
 ןופ דומע םייב ,עּפָאריײא ןיא הליהק עשידיי
 ץַארט ."יניס, עגַאגַאניס רעטסואווַאב רעד
 ךיז יקסווָאקדולאז ןזח טָאה ,טייקגנוי ןייז
 ןעוועג ןוא טסיירד גונעג טליפעג רעבָא ןיוש
 -יורג רענעמונעגרַאפ ןייז וצ ףייר קירעהעג
 .עיסימ רעס

 ַא טימ ןיוש טסלָאמַאד רע זיא ןעמוקעג
 -ןײמעגלַא ןוא ןשילַאקיזומ םענעדָאלַאב-דייר
 רעטרימָאלּפיד סלַא יא ,שזַאנַאב ןקיטסייג
 -ַאב יד ןופ ןעגנונעכייצסיוא טימ רעלטסניק

 -קיזומ עכעלגינעק ; עשיאייּפָארייא עטסנפו
 יא ,ןילרעב ןוא ןיו לימ יו ,סעימעדַאקַא

 טפעהַאב : סומ סלַא

 ר וצ ךיוא

 א .גנודליב רעניימענל

 ןעוועג קרַאטש

 עשינזח עקידנעטשטסבלעז

 װ ,ןַא

 וו
 ן ןופ

 קיפליהַא ;ם)
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 -הניגנ רעטשרע רעד טימ לופ טיײקטּפַאזעג

 -טַאּפ םעד ,רעטָאפ ןסיורג ןייז ןופ הקיני

 הנ 'ר ליכשמ ןסיורג ןוא ןזח ןשילַאכרַאיר

 -רַאפ ןבָאה }יה יד ,רעריל

 ציזָאּפ עשינזח עסיורג רָאנ ןעמונ

 רעשידיי רעד רַאג רעביא א עטס'בושח

 .טלעוו

 וײ = 4

 -דולאז והילא ןופ רעדירב יירד יד ךיוא)

 ןוא רעקיזומ עדנטיידאב ןענייז ל"ז יקסווָאק
 -רַאפ יניס ןוא בקעי ,ייז ןופ ייווצ .םיליכשמ

 פ רענַאל-םינזח ןיא ץַאלּפ ןבושח ַא ןעמענ

 יאז לואש .רה .העטורה רעד ןוא .דנאלננ

 -עמ רענעעזעגנָא ןַא טציא זיא ,יקסווָאקדול

 ַא ןופ רעמיטננייא ,לארשי תנידמ ןיא רעקיד

 ןבָאה יירד עלַא .ןנ-תמר ןיא קינילק-רעדניק

 ןופ ןעננונעכייצסיוא טימ טריאודַארג ייז

 טימ ןָא ןטלַאה ןוא קיזומ רַאפ ןלוש-דיוה

 עטינ עטנ'שרי'עג יד עדריוו סיורג ןוא ץלַאטש

 ןסיורג רעייז ןופ סעיצידַארט ענייפ ןוא תודימ

 .(רעטָאפ

 -אמ עשיאערבעה ס'יקסווָאקדולאז והילא

 -ענלַא ןוא עינרוטיל רעשידיי רעביא םירמ

 -רעד ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ,קיזומ רעניימ

 ,"הריפצה, רעוועשראוו רעד ןיא טּפָא ןענייש

 ענייז ןעלקיטרַא עשילַאקיזומ ייר ַא דיוא ןוא
 ,עסערּפ רעשידיי-טינ ןוא רעשידיי רעד ןיא

 סערעטניא סיורג ןפורסיורַא ןעמונעג ןבָאה

 עלעוטקעלעטניא עניײמעגלַא יד ןיא ךיוא
 ןשידיי ןרעטיירב םייב יװ טונ ױזַא ,ןזיירק

 .םלוע ןשי'נגנמ

 -מָאק םיא ייב ריז טקעלּפטנַא קיטייצכיילג

 ענעגנולעג ענייז ןוא טנַאלַאט רעשירָאטיזַאּפ

 טמַאזעגמוא ןעניוועג ןעגנופַאש עשיגרוטיל

 טנכערַאפ טכער טימ ןרעוו ןוא גנונעקרענָא

 ןשיסַאלק ןופ רַאוטרעּפער ןלַאגָאנַאניס םוצ

 טרעוו יקסווָאקדולאז והילא ןעמָאנ רעד .ליטס

 טייוו ןיוש םסרופמ רעמ ץלַא רעטייוו סאוו

 ר ןוא ןליוּפ ןופ ןצענערג יד רעכירַא

 .סיורא יקסווָאקדולאז ןזח טרעוו 1922 ןיא

 דומע םעד ןעמענראפ וצ דנאלגנע ןייק ןפורעג

 ,לוּפרעװיל ןיא ענַאגאניס לארטנעצ רעד ןופ

 ץינלאטספ ןתנ

 -נייא רע טרעוו רעטעּפש רָאי ןייא טימ ןוא

 ךיז טנפע סע ואוו ,עקירעמא ןייק ןדאלעג

 טימ .דלעפססטעברא רעטיירב א םיא ראפ

 ןריפוצכרוד רָאפ רע טצעז טעּפמיא רעמ דך

 ןיא סעיציבמַא עשירארעטיל-שילאקיזומ ענייז

 גנואווש יב

 ,טריפרַאפ טייוו וצ דימ טלָאו סע רעֶרָא

 -יא ןטיײרּפשרַאפ טציא ןלעוו דיז לָאז'כ זעוו

 ןוא סקואוו ןשירעפעש ןקידרעטייוו םעד רעב

 -ַאז והילא ןופ טייקיטעט עטנייווצראפ-דייר

 ןוא רָאטיזָאּפמַאק-ןזח סלַא ייס ,יקסווָאקדול
 רערַאבטכורפ ןוא רעשרַאפ קיזומ סלַא ייס

 ערעזדנוא יי םיריש ייר ַא רַאפ טסינַאּפמָאק

 -בעה רעד ןופ רעטכיד עשיסַאלק עלַאנַאיצאנ

 .רוטַארעטיל רעשידיי ןוא רעשיאער

 עקיטיונ יד ןרעוו ןניוצענ ךיוא ַאד לָאז

 -ַאז ןגעוו טָאה סע סָאװ 0 יי

 -עג ַא רענייז סנטצעל ןבירשעג ןיקסווָאקדול

 רענַאל ןשינזח ןופ טינ אקוד טניירפ רענעזעוו

 עקיטסייג עטסטנענימָארּפ יד ןופ רענייא רַאנ

 ןַאמרעה .רד יײבַאר ,נרובסטיּפ ןיא רעריפ

 .עיצַאגערגנָאק "םייח ץע, רעד ןופ ןירעּפלַאה

 ןעלקיטרַא עכעלטנכעוו ענייז ןופ םענייא ןיא

 לַאנרושז ןשילגנע-שידיי ןקיטרָאד םניא

 -רעּפפ טפירשרעביא רעד טימ ,"קולטוא,

 ,"טנעקעג בָאה ךיא עכלעוו ןטייקכעלנעז

 רעדנוזַאב ַא טימ ןירעּפלַאה ײבַאר טרעדליש

 ןוא עסיורג יד טיײקמערַאו רעקיצרַאה ןימ

 רָאטיזַאּפמָאק-ןזח ןופ טייקכעלנעזרעּפ עביל

 טימ טָאה רעכלעוו ,יקסווָאקדולַאז והילא

 רעד ןופ דומע םעד ןטָארטראפ תובישח סיורג

 -נָאק רעד ןופ) גרובסטיּפ ןיא לוש רעטסערג

 ןופ ("םולש תיב , עדניימעג רעוויטַאוװרעס

 .1943 זייב 7

 לקיטרַא ןייז ןופ ריפניירַא םייב דיילג ןיוש

 -ךולַאז ןירעּפלַאה .רד קרַאטש טרעדנואווַאב

 זיא ןוא טײקטבַאנַאב עקיטייזליפ ס'יקסווָאק

 -לעּפַאב רעקיטרָא רעד ןופ ?יפ ביוא קפוסמ

 שוצּפָא קירעהעג טסואוועג ןבָאה גנורעק

 ןופ םענייא טגָאמרַאפ טָאה גרובסטיּפ זַא

 -ליבעגטסעב ןוא עטנרעלעג

 טקידנערַאּפ ןוא .עקירעמַא ןיא םינ



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 ןכעלצרעמש ַא טימ לקיטרַא רעבלעז רעד זיא

 -עג זיא טיוט ס'יקסווָאקדולַאז ןזח זַא ,ןָאט

 רַאפ רָאנ טינ טסולרַאפ רעכעלקערש  ַא ןעוו

 -נַאג רעד ראפ רָאנ עדניימענ רעקיטרָא רעד

 רעניימענלַא ןוא עינרוטיל ןופ טלעוװ רעצ

 .קיזומ רעשידיי

 ךיוא טציא בנא רימ ךיז טנַאמרעד סע

 ,קירוצ רָאי 14 טימ ,העירי-עסערּפ רעד ןיא

 עשידיי יד ןפוא ןקיד'משור ַא רַאפ סָאװ ףיוא

 רטפנ םעד טנַאלקַאב התעשב טָאה גרובסטיּפ

 ברה "םולש תיב, ןופ ץ"ש ן'בושח םעדי --

 -עננא .'?"ז יקסוואקרוטאז והילא 'ה ןטמווו

 יד ןעוועג זיא רערערַאפ ןוא טניירפ ןופ טליפ

 ןזח רענעברַאטשרַאפ רעד ואוו ,לוש עסיורג

 0 יד שדוקב טנידעג ריירגלָאפרעד טָאה

 ןוא ןבעל םענעטינשרַאפ-ירפ ןייז ןופ רָאי 6

 וצ םיא ןרָאװעג טכארבעג זיא ןורָא ןייז ואוו

 -רַאפ עי 2 סע .הכלהכ ןייז דיּפסמ

 תדוגא רעד ןופ ןגעלָאק עלַא רָאנ טינ ןטָארט

 זיא רטפנ בו רעד רעכלעוו ןופ ,םינזחה

 ןייק ןעמוקעג זיא רע טניז שאר בשוי ןעוועג

 -יורג ַא ןוא םינבר עלַא ךיוא רָאנ ,גרובסטיּפ

 יו ןשיסקַָאדָאטרַא ןופ רעייטשרַאפ לָאצ עס

 עכלעוו ,םוטנדיי ןוויטַאװרעסנָאק ןופ ךיוא

 -נורדענכרוד המיב רעד ףיוא ןסעזעג ןענייז

 .קיטייוו ןפיט ןוא רעצ טימ ענעג

 גיהנמ רעד טָאה דּפסה ןקידנריר ןייז ןיא

 רעטיב ,זוָאר ןאמטונ יבר ,לוש ןופ ינחור

 -רַאה ןייז ןופ טסולרַאפ םעד ףיוא טנייוועג

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,רבח ןוא טניירפ ןקיצ

 -נוא סָאװ תובוט תודימ עֶלַא טימ ןקנַאשַאב

 ןַא ייב טנכערעגסיוא ןבָאה םימכח ערעזד

 ?"זח רמאמ ַא קידנריטיצ .םכח דימלת ן'תמא

 דימלתמ ץוח הרומת ול שי םלועב רבד לכ,

 זַא ,ןכַארטשרעטנוא קרַאטש רע טָאה ,"םכח

 -נוא ןופ ןשרּפ רעד ,יקסווָאקדולאז והילא 'ר

 עשילמיה ענייז ךרוד תוליפת עקיצרַאה ערעזד

 .ןלעפ קיבײא טעװ ,ןעגנַאזעג

 ברה ,גרובסטיּפ ןופ םינברה ןקז רעד ךיוא
 ןזיוועגנָא ,ןייז דיּפסמ םייב טָאה ,יקסנישא
 -על ןטּפַאהרעטסומ ןלופטסנידרַאפ םעד ףיוא
 קרצ ןופ ןבעל ַא, :רטפנ םנופ רענייטש סנעב

 קסוע רע טָאה נָאט ןטצע?ל ןייז זיב ,רשוי ןוא - -- זוהר 'ר ראאיו ןוא
 ייז ,םיבוט םישעמב ןביצ יכרצב ןעוועג יז הירוו םישטמבו רוביצ יכרצב ןעוועג

 רַאפ ןֹפֶא טיירב ןעוועג קידנעטש זיא זיוה
 זח ןוא םינבר עמערָא
 סיר יד ןרָאפ

 ןואװ הםימ טא ערעייז עא
,; 

 נקידנערַאפ ןוא .'גנַאזעג ןוא טייהנזע

 ֹה וא זַא ,דּפּפה ןייז בר רעד טָאה

; 
 ףי /

 , - יז
 ןרעוו טנַאזעגנ טכער טימ ןעק ן יקסווַאקדולאז

 ױ" זו

 -עג לָאמ עלַא טָאה יקסווָאקדולאז והילא
 מ ןסוהעג ןוא טקעוװ

 םינזח ענייז

 ךיוא רָאנ ןסיוו ןשילַאקיזומ ןיא רָאנ טינ ןפיט

 עשידיי עטס ןקיטפערקַאב

 זומ ןוא ףרַאד רוביצ חילש ַא סָאװ ,םידומיל

 ןופ ןצנערעפנַאק-דנַאל עשינזח ףיוא .ןסיוו

 -עג שיטקַאפ רע זיא עדַאנַאק ןוא עקירעמַא

 ןייז וצ טנרָאוװעג קר ןוא םייחה הור רעד ןעוו

 עלעוטקַא יד ןיא ןסילשוצנייא ךאוו רעד ףיוא

 -ריוה םעד ךיוא ןסערעטניא עלענַאיסעּפָארּפ

 םעד ןטיהוצנייא ןוא ןריוורעזערּפ ןופ טקנוּפ

 -טינ ןדיימוצסיוא ,קיזומ רענייר ןופ טסיינ

 יד וצ ןרילעּפַא סָאוו ,סעידָאלעמ עקידריוו

 רע טָאה ,קיזומ טנרעל, .ןסַאמ עטנַארָאנגיא
 -ָאפעגנעמאזוצ טימ ט'הנעט'עגנייא לָאמעלַא

 טשרעהאב טרעוו ןוא ,ןטַאגעלעד-םינזח ענער

 ןשטנעמ יד טנרעל ;עיּפָאזָאליפ-קיטעטסע ןופ

 ריא טעוװ ןַאד ,סָאוװינ ערעכעה ןענעקרענָא וצ

 ןביוהרעד ךיוא רַאנ ייז ןביוהרעד רָאנ טינ

 ."סוטַאטס םענעגייא רעייא ןקרַאטש ןוא

 יו דוורזרתיו דא
 ןע;ש=י ןוש טינ

 -רַאפ ךיז ןוא ןענרעל וצ ןגעלא ;ק

 ץנעגילעטניא רעשידיי רעכיוה ןייז קנַאד א

 עוויסנעטניא עקיטייזליפ עלופטסנידרַאפ ןוא
 -קַאפ יקסווָאקדולַאז טָאה טייקיטעט-רוטלוק

 ןיא םתוח םענעעזעגנַא רָאג א טניילעג שיט

 טָאה רע עכלעוו ,סעדניימעג עסיורנ עלַא יד

 ייז ןופ ךשמ ןיא טנַאלַאט ןייז טימ טנידַאב

 עיראק רעשינזח-רייר רעקידריווקרעמ
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 ,ענליוו ,שזדָאל ,עשרַאװ :יװ ,םי ןטייז עדייב
 ,קרַאי-וינ ,לוּפרעװיל ,וָאטסַאר ,קָאטסילַאיב
 .גרובסטיּפ טצעלוצ ןוא טיַארטעד

 ןטלַאהעג דיוה טָאה יקסווָאקדולַאז והילא
 ןפלָאהעג קירעהעג ןוא תונזח ןופ ןָאפ יד

 -יל רעשידיי ןופ טייק ענעדלָאנ יד ןטכעלפ

 -ענסיוא גנַאל תורוד רַאפ טָאה סָאװ ,עינרוט

 ןשידיי םניא העּפשה עלַאסָאלַאק ַא טביא

 ןפורעגסיורַא רע טָאה תובישח סיורג .ןבעל

 -ַאלעמ ןוא רעקיזומ עשידיי-טינ ייב ךיוא
 קנַאד ַא רצוא ןשינרוטיל רעזדנוא וצ ןענַאמ

 -רעווינוא ןיא סעיצקעל ענעטלַאהעגרַאפ ענייז

 -טנַא ןוא גנואיטשטנַא רעד רעביא ןטעטיז

 5 ןופ ךשמ ַא .קיזומ רעשידיי ןופ גנולקיוו

 רָאסעּפָארּפ ןעוועג ךיוא רע זיא טייצ רָאי

 ןכעלרעזייק ןיא עירָאעט ןוא גנַאזעג רַאפ
 -סור ,ווָאטסָאר ןיא םוירָאטַאװרעסנָאק קיזומ

 זיא רע ואוו ,(1917 זיב 1914 ןופ) דנַאל

 -רָאד רעד ןופ ישאר ןזח ןעוועג קיטייצכיילג

 רָאטקעריד קיזומ ךיוא ןוא ל?לוש-רָאכ רעקיט

 -לעוו ,ןייארַאפ סננַאזעג ןשידיי ןקיטרַאד ןופ

 ןיא דיוא טמירַאב קרַאטש ןרָאוװעג זיא רעכ

 -נופורסיורַא עטפָא ךרוד טעטש ערעדנַא ליפ

 .ןטרעצנַאק ףיוא ןעג

 טנַאמרעד ךיוא ָאד לָאז חבש ןסיורג םוצ

 -ַאז העּפשה עסיורג ענעבילברַאפ יד ןרעוו

 םידימלת עדַאיעלּפ רעד ךרוד ס'יקסווָאקדול

 -ַאב ןופ רשמה םעד ןָא ןטלַאה עכלעוו ,ענייז

 סע .הניגנ רעשידיי ןופ דלעפ סָאד ןרעכייר

 ןופ םענייא ףיוא ןזייוואוצנָא ןייז גונעג טעוו

 ןזח רעקיטציא רעד ,םיקהבומ םידימלת ענייז

 טימ טגָארט רעכלעוו ,יקציוועסוק השמ רודה

 ןוא ןעגנורעניארעד עמערַאוו קידנעטש דיז

 ןייז ןנעוו ןליפענ-סגנורערַאפ עטסכעלרעה

 .ןיבר ןשינזח ןטשרע

 ןעגנופַאש עכיירלָאצ ס'יקסווָאקדולַאז ןופ

 ןופ ךורע ןחלוש רעד, קרעװ קיגָאװ ןייא זיא

 ןבילברַאפ "קיזומ רעשידיי ןוא רענײמעגלַא

 -עג טינ רעדייל ןוא טּפירקסונַאמ ןיא זיולב

 .ןייש עקיטכיל יד ןעזרעד וצ תוכז םעד טָאה

 עטכילטנפ ר אפ נייז ןופ קרעוו-ןיורק יד

 ;י'נטאהטפ ןתנ

 טנייצ ,ןעגנואוטפיוא 2 יט א קיטמ

 -רוטַאינימ רעשידיי ןייז זיא ,סױרַא טציא ךיז

 -לוק, ,ןטנעניריד ןוא םינזח ןופ ןָאקיסקעל

 .רעד) "עינרוטיל עשידיי ןופ רענערט רוט

 רַאנ ַא רַאפ טניד סָאװ ,(19280 ןיא ןעניש

 סָאװ ,םענייא ןדעי רַאפ ךובדנַאה ןקיטכיוו

 -ַאב עוויטיזַאּפ זיא סע עכלעוו ַא רָאנ טָאה

 -ציא ערעזדנוא .הניננ רעשידיי וצ גנואיצ

 -רעד םעד טימ ריז ןצונַאב ןגָאלָאקיזומ עקיט

 -ישרעדייינ יד ךיוא .טפָא ץנאנ קרעװ ןטנַאמ

 ריז טָאה עידעּפָאלקיצנע עלַאסרעוװינוא ענענ

 רעשיפַארגָאיב רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ םייב

 -ער רעד רעטנוא) רעקיזומ עשיריי ןופ לייט

 -ַאליפ ןיא טניירפ ן'בושח ןיימ ןופ עיצקַאד

 ,גרעבלהָאוו השמ ןרקח-קיזומ ןוא ןזח עיפלעד

 -םינזח ער נָאק ןופ רָאטקורטסניא

 ליפ (רַאנימעס ןשינַאלָאעט םייב טוטיטסני

 .ןָאקיסקעל ס'יקסווָאקדולַאז טימ טצונַאב

 ריוא קרעוו סָאד ןבענוצסיורַא העדב טָאה ןעמ

 .לארשי תנידמ ןיא שיאערבעה ןיא

 י
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 -אז והילא ןופ נארטייב רעד זיא ללכב

 א עיגרוטיל רעשידיי רעד רַאפ יקסווָאקדול

 סָאװ ,רעקידריווסנביול ןוא רעדנטיידַאב ץנַאג

 ןרעוו טצַאשענּפָא קירעהעג ןפרַאד ךָאנ טעוװ

 .רעקירָאטסיה ןשינזח ןקידנעמוק םעד ןופ

 -רַאפ רעד ןופ טידערק ןשילַאקיזומ םוצ

 ַאד זיא עילימַאפ ס'יקסווָאקדולאז רענעבילב

 -יוהעג יד ןענעכייצרַאפ וצ טרעווסנשטניוו

 -עג טקורדעג טאהעג זיא סָאװ ,ןפורּפָא ענעב

 לַאפמואירט םענעמוקעגרָאפ ַא ןגעװ ןעוו

 ןיא קירוצ רָאי 4 טימ טירטפיוא-טרעצנָאק

 םענייז ןופ לָאה קיזומ יגענרַאק ןקיטרָאד

 לקינייא ןקיראי-10 ַא

 ןופ גנורעייפ רעסיורג ַַא ייב ןָאסניװעל

 דנַאב לארשי ןקיגָאט-ןייא ר יןאממ= םעד

 -ַאסָאלָאק ַא טכַארבעגניירַא טָאה סָאװ ,וויירד

 טָאה ןייּפמַאק םעד טריפעגנָא) .עמוס טלעג על

 -לָאטש רעגנוי רעד ,םעדייא ס'יקסווָאקדולַאז

 רענייא ,ןָאסניוװעל ןרהא רענישזניא ,טַאנגַאמ

 ע -טנעקרענָא ןוא ןּפָארטנַאליפ עטסערג יד ןופ

 .(גרובסטיּפ ןיא םינקסע עשידיי עטס

 (לארשי) סמיישזד

 טָאה רעלטסניקיָאנַאיּפ רעקשטיננוי רעד



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 ןָאסניװעל לארשי

 ןייז טימ ננורעדנואווַאב סיורנ ןפורענפיורא

 טקיטכערַאב ןוא טעטיזָאוטריװ רעשילַאקיזמ

 ןעננוניימ עטגַאזענסיױרַא ןיוש עקידרעירפ יד

 לקילארשי זַא ,םיניבמ-קיזומ עטריטנעטַאּפ ןופ
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 = - ,גאדרי/ זו ראגאה דרוורות * דא ראג
 ענ יד טנ ּש ע סָאמ ע , ןפ ַא | א טָאה

 : : י י'ית ;רזז;רי ראי יו
 ןשילאקיזומ ןסיורנ ןייז ןופ טעטילאינ

 םינב תראפתו םינכ יַיַּב םינקז תרטע,

 .(ז"י ילשמ) "םתובא

 ד טָאה ן'יקפווָאקדולַאז רָאנ

 ןסַאּפוצוצ ךיז ןטייקירעוװש טַאהענ ןיוש לוש

 א ןעמענרַאפ וצ ןייז יואר לָאז סָאװ ,ןזח ַא

 ןטלַאהעג ןבָאה סע .דומע ןקידתובישח

 עטנענימָארּפ לָאצ עדנטיידַאב ַא סעבָארּפ

 ןייק רעבָא ,טעטש ענעדיישראפ ןופ םינזח

 .טלייוװורעד טשינ ןעמ טָאה ןזח ןטנענַאמרעּפ

1 , 
== == 

: 
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 -תונזה ןקיזָאד םעד ןבָאה שירַא

 ענװַאר ןופ ל?ייטכייט ןזח :ןע
 ו

 ידימת ןזח סלַא ןעמוקַאב וצ ןעגנולענ

 טא רעבלעװ .ויי"טש דלא בכקעי

 ןעמונענקעװַא רעטעּפש ןר

 ,ןָאדנָאל ןופ לוש רעסיורג רעד ןיא ןרָא



 ןײטשדלַאג בסעי וחס

 יא קישטנַאמרעגנוי ַא רָאנ דאנ
 -יוא םלַא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןײטשדלַאג

 בקעי

 רָאי ןיא ,לוש רָאכ רענליוו ןופ רָאטנַאקרעב

 ןטערטראפ וצ נטוי יוחא שץיז וצ יואר . 29

 תרהט/ רעטמיראב רעד ןופ דומע םעז

 ַאזַא טימ ןענַאטשעג זיא'ס ואוו ,"שדוקה

 -ימָארּפ-טלעוװ ןוא גנוצעשכיוה רעיוהעגמוא

 העד ראי קילדנעצ יורד ןופ ךשמ א ץמענ

 רָאטיזַאּפמָאק רעשינרוטיל רעשירעפעשדדייר
 ךָאנרעד ןוא ,ל"ז ןייטשנרעב השמ םהרבא

 רעטנעקרענָא ןוא רעטנרעלענ קיטייזליפ רעד

 טָאה ,?ל"ז יקסווָאקדולאז והילא ןזח רעקיזומ

 האלו ווא הוכו עסיור) א טניײמענ ךעלקריוו

 גנוכיירגרעד עכיוה

 ןיא רענעריובעג ַא ,ןייטשדלָאנ בקעי ןזח

 עשידיי עטסערג יד ,ןברוחה םדוק) עשרַאװ

 -יסח ייב דיחי ןב ַא ,(עּפָארייא ןיא הליהק

 ננערטש ַא ןעמוקַאב טָאה ,ןרעטלע עשיד

 ךל
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 ֹמ ִּפ 560

  יטש

 םייח 'ר רעטָאּפ ןייז .גנואיצרעד עזעיגילער
 ,(?"| יבר רעצװַארטסא ןופ ןיווק ַא) ל"ז

 טאהו ?ףוחיכ לעב ןוא ןדמל רעסיורו א

 ןייז זַא .ןבעגענ גנוטכַא קירעהעגנ ןיוש

 הרותה יכרב לע ןסקַאװסיוא לָאז עלעקנַאי

 ףניפ .תודיפחה ררדכב םיא ןייז ךירדמ ןוא

 ןעלעקנַאי ןקעוו רע טנעלפ גָאטרַאפ רענייזַא

 .ןענרעל ןיירַא "לביטש, ןיא םיא טימ ןיינטימ

 ַא ןעוועג עלעקנַאי ןיוש זיא רָאי 18 וצ

 הנותח םיא לומ טימ ןוא ןדמל רעסיורנ

 ריז טאה טייצ רעבלעז רעד וצ .טּכאמענ

 הקושת עסיורג יד םיא ייב טלננַארעג רעבָא

 ַא טַאהעג טָאה רע רעכלעוו וצ ,הניננ רָאנ

 ןופ ךָאנ טפַאשביל עפיט ןוא היטנ עקרַאטש

 ןיוש ךָאנ זייוולגניי .ןָא טייהדניק רעירפ ןייז

 םייב רענניז עטנכייצענסיוא יד ןעוועג

 רעטָאפ רעד ןעוו לָאמ סעדעי ,שיט סניבר

 עטפָא ענייז ףיוא ןעמענטימ םיא טנעלפ

 -אכ רָאי 20 וצ .עצװַארטּפָא ןייק תועיסנ

 -ַארד עלופגנַאלק-רַאברעדנואוו ַא רע טמוק

 סלַא ןָא טמוק ןוא עמיטש רָאנעט עשיטַאמ

 -עשרַאוװ ןיא ינש ןזח ןוא רָאנעט רעטשרע

 טנעניריד-רַאכ רעד ואוו ,לוש סקישזַאנ רעוו

 ןופ

 רעקיזופ רעטסואוַאב רעד ןעוועג ןיא

 המלש -- ןושאר ןזח ןוא ,שטיוװָאדיװַאד

 טייג םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא .ןַאמשרעה

 סלַא לוש רעטייוצ א ןיא רעביא רע

 טרידוטש טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןושאר ןזח
 -ַאװרעסנַאק סנעּפָאש ןיא קיזומ קיסיילפ רע

 קיזומ יד ןופ טאר םעד ףיוא ןוא םוירָאט

 -גיז-רעגגַאװ סלַא דיז רע טיירג ןרָאסעּפָארּפ
 .ערעּפָא רעוועשרַאו רעד רַאפ רעג

 -עוו ,רעטַאלּפ טשריפ רעשיליוּפ רעד ןעוו

 קיזומ טרידוטש ןעמַאזוצ טָאה רעטכָאט סנעמ

 -עּפָארּפ ןייא ייב ןײטשדלַאג ןזח ןגנוי ןטימ
 םיא החּפשמ ןייז טימ ןעמַאזוצ טמוק ,רָאס

 טרעטסייגַאב קרַאטש רע טרעוו ,לוש ןיא ןרעה



 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ

 ןדערנייא םיא טימ ךָאנרעד טריבורּפ ןוא

 -סיוא ןעמדיוו דיז ןוא תונזח ןבענוצפיוא

 רעננוי רעד רעבָא .גנַאזענ ערעּפָא דעלסילש

 טפרַאװרַאפ רע .ןקריװַאב טינ ךיז טזָאל ןזח

 ןוא עניב-ערעּפָא רעד וצ ץייר םעד ךיז ןופ

 תארי ןוא תובהלתה רעמ רָאנ טימ רָאפ טצעז

 רע רעכלעוו ןיא שדוקה תדובע ןייז דובכה

 רעטנעקרענַא סלַא הלעמ ,הלעמ ץְלַא טייג

 טנַאקַאב טרעוו ןעמָאנ ןייז ןוא ,רוביצ חילש

 הע .ןליוּפ ןופ ןצענערנ יד רשסיוא הוא

 םעד ףיוא ענוװַאר ןיא ןעמונענפיוא טרעוו

 -וָאר ?דייז 'ר ןופ טמַא-תונזח ןקיד'תובישח

 -יןַאּפמָאק סלדייז עֶלַא ןעיינַאב סָאד .רענ

 -יא ,שינעעשענ א שממ ןרָאװעג זיא סעיצ

 -עג סערעטניא ליפ טימ טָאה'מ עכלעוו רעב

 .הביבס רעשינננמ רעקיטרָאד רעד ןיא טדער

 -יונעג ךיז טָאה לוש-רָאכ רענליוו יד ןעוו

 -רַאפ ןופ ןטַאדידנַאק ןוא ןזח ַא ןיא טקיט

 -ענ עשינזח ענעפורַאב טימ טעטש ענעדייש

 ןכָאנ רענייא ןעמוק ןביוהעגנָא ןבָאה ןעמ

 -ךלָאנ בקעי ןזח זיא ,סעבָארּפ ןטלַאה ןרעדנַא

 טלייוורעד ,טַאדידנַאק רעט-99 רעד ,ןייטש

 טביוה אד ןוא .ךובכ םווהו טיט ורטושנ

 ַא ןופ תונזה לטיּפַאק יינ ַא םיא רַאפ ןַא דיז

 .רענַאשז רעדנַא ץנַאנ

 ןײטשדלָאנ ןזח טָאה ענליוו ןיא קידנעיײיז

 םניא דיוא לײיטנָא ןקיטכיט רָאנ ַא ןעמונעג

 :ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג-שידיי םעניײמעגנלַא

 -רֶא רעשיטסינויצ רעד ןיא דיז טריזיוװיטקַא

 ;"יבכמ , ןיײארַאפ-טרָאּפס ןיא ןוא עיצַאזינַאג

 ראפ :;רארָאנָאה ןָא ןטרעצנָאק ייר א ןבעגעג

 סעלײמַאר רַאפ -- ןקעוװצ עקיטעטליואוו

 .סעיצוטיטסניא עלעבָאנ ערעדנַא ןוא הבישי

 ןרק, םעד תבוטל טרעצנָאק רעזעידנַארג ןייז

 -עהוצ עטרעטסיינַאב רעטנזיוט רַאפ "תמיק

 רענידרַאנרעב ןיא למיה ןעיירפ ןרעטנוא רער

 רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןטימ ןעמַאזוצ ןטרָאג

 רָאטקעריד-קיזומ ןופ גנוטייל רעד רעטנוא

 -יזומ עסיורג רָאנ ַא ןעוועג זיא ,ןייטשניבור

 .טייצ רענעי וצ ענליוו ןיא שינעעשעג עשילַאק

 -סיורַא ןײטשדלַאג ןזח טרעוו 1933 ןיא

 ןעמענרַאפ וצ ,דנַאלגנע ,ןָאדנַאל ןייק ןפורענ

 רעסיורנ רעד ןיא עלעטש עכעלננעלסנבעג ַא

 גַאנַאניס ליה דראפמעטס

 עקיטרָאד יד טָאה ענליוו ןזָאלרַאּפ םייב
 רַאפ גנורעױדַאב סיורְג טּקַירדעגסיוא הליהק

 נייא ַאזַא טָאטש ןיא ןרעונָא

 .חוכ ןשילַאקיזומ ןדנטיידַאב ןוא טייקכעלנעז

 טריטנעזערּפ םיא ןענייז דיז ןענענעזעג םייב

 ןצנַאג ןופ ןטפירשוצ סננונעקרענָא ןרָאװעג

 םייח 'ר הרומחה רש ןופ שארבו טאניכאר

 -ניבור קחצי רעניבַאר ןוא יקסנעזדָארג רזוע

 עדנעייטשסיוא ערעדנַא לָאצ ַא ןופ ןוא ןייטש

 .ןטייקכעלנעזרעּפ

 עּפ עכיירסולפ

 רישממ ןײטשדלָאנ ןזח זיא ןָאדנַאל ןיא

 ,עדריוו סיורנ רָאנ טימ שדוקה תדובע ןייז

 גנונעקרענָא עטיירב טמאזעגמוא קידנעניװעג

 טייצ עצרוק ַא ןוא דנַאלננע ץנאנ רעבי

 טרעוו רע וואו ,זירַאּפ ןיא דיוא רעטעּפש

 ןייז ךרוד טרעצנָאק ַא ףיוא ןפורענסיױורַא

 .ןישריה ןיבר ןשינזח ןטשרע ןוא ריעדןב

 רעטּפָא ןַא ןײטשדלָאג ןזח טרעוו ןָא ןַאד ןופ

 .הניננ יבהוא רעזירַאּפ ןופ ךיוא טסַאנ

 יד םאה ןארנאק ןַיא םוקנַא ןיז יב

 -רַא-ביול ןרעסערנ ַא ןיא ?טסָאּפ עשידיי,

 גנורעטסיינַאב טימ ןײטשדלָאנ ןזח ןגנעוװ לקיט

 :ןושלה הזב ןבירשעגנ

 -ּפִא טרעהעג ריז ןבָאה ןענווַאד ןייז ןיא,

 עכלעוו ,"ענליוו, עמעָאּפ רעד ןופ ןעגנַאלק

 רעטכיד ןטמירַאב ןופ ןרָאוװעג ןעננוזעג זיא

 ןזח רעד ןַא ,טליפענ טָאה ןעמ .רואינש .ז

 :ואוו טָאטש רעד ןופ טמוק

 ַארט טימ טּפַאזעגנָא זיא טנַאװ עדעי,

 ;עיציד

 יר טלערט "ל'תיבה לעב? ןופ תורימז יד;

 ;ןגערב עריא ייב עיליוו

 ןדייר רעטכיד םעד לכימ ןופ ןענָאיזיװ יד,

 ;ןעשטּפעש רעייז טימ ןעלָאּפָאט יד ןופ סיורַא

 ןוא ןואנ םעד עי ןופ רעמינּפ יד ןוא,

 נ ןקיצרַאה םעד ערָאיפעטנָאמ ןופ

 םעד רעבירַא טערט ריא ןעוו םימחר טימ ףיוא

 ".וו.א.א ןדיי א ןופ לעווש

+ 

 רעד ןופ ָאד טמוק ןײטשדלַאג ןזח ,ָאי ---



 ראטאגעס א רעניבאר רעגליוװ

 2 טיטעייהט טאאצ- 'ה

 -ייז רענערטרעסאו יד וליּפַא , :ואוו טָאטש

 לַאװק םעד ןופ ןרָאוװעג טּפעשעגסױרַא ןענ

 טנעזנעצער רעד ןוא ."הרות ילודנ יד ןופ

 :ריפסיוא ןדנעגלָאפ טימ סולש םוצ טמוק

 זדנוא רע טָאה ןענווַאד ןשיסַאלק ןייז טימ,

 -סָאמטַא עשידיי רענליוו יד טכַארבענּפָארַא

 -נננילק-ךיוה עקרַאטש ַא טציזַאב רע .ערעפ
 -ַאב ,עמיטש רָאנעט עקידתובחר ןוא עקיד
 רעסיורג רָאנ א ןיא תוקיתמ ךיוא קידנציז
 ןייז ןופ רעטסיימ ַא דיז רַאפ טָאה ריא .סָאמ
 ,טייקשיתיבה לעב ןייז זיא דומע רעד .דַאּפ
 ..בומ לכ סיורא טננערב רע עכלעװ ןופ

 ,עלוש רעשיסַאלק רעד וצ טגנַאלַאב רע,
 -נעזערּפער עטסעב עריא טַאהעג טָאה עכלעוו
 טָאה רע .טייצ רעקיטנייה רעד ןיא ןטנַאט
 עכלעוו ,ןטפַאשננייא עשיפיצעּפס ענייז ריז
 ,"לַאטסעדעּפ ןכיוה ַא ףיוא קעװַא םיא ןלעטש

 ךיוא זיא קיטירק-ביול רעקינייװ טימ טשינ

 ןיא ,"טייצ , רענָאדנָאל יד ןעמוקעגסױרַא
 -ַאב יד טכַארבעגסױרַא טרעוו'ס רעכלעוו
 ןזָאלעג טָאה ןײטשדלָאג ןזח סָאװ גנורעטסייג
 .טירטפיוא ןקיטרַאד ןטשרע ןייז טימ

 ,ווירב סגנונעקרענָא עקילָאצליפ יד ןופ
 ןופ ןעמוקַאב טָאה ןײטשדלַאג ןזח סָאװ
 -לעװ ,דמערפ רעד ןופ טסעג עטלעטשעגכיוה
 -עג ןָאדנַאל ןיא ןכוזַאב ערעייז ייב ןענייז עכ
 רעסיורג רעד ןיא ןענװַאד ןרעה םיא ןעמוק

 ללוכה בר רענליװ

 לײז יקסנעשזדָארג רזוע סײח 'ר

 הלוגה ינב לכ לש ובר

 טימ ץלָאטש קראטש סרעדנוזַאב רע זיא ,לוש

 -בעה ןטמירַאב ןופ ןטפירשוצ עמערַאװ יד

 וד רעלעטשטפירש ןשיאייר

 ןשירַארעטיל ןופ רעבעגדָאט רענעזעוועג

 ררושמ ןוּפ דיוא ןוא ,לארשי ץרא ןיא רעגַאל
 .ל"ז קילַאיב ןמחנ םייח ימואל

 ר

 ;םיא טביירש ןילעי .ד

 ךתליפת !דאמ דבכנ ןייטשדלָאנ רמ?

 לע ריבכ םשור התשע תיתרופסמהו המיענה

 דוע םילימ תואמ קחרמב ,םיללּפתמה ל?לכ

 לֹוקו תורצוצחב , ילצלצ ינזאב םילצלצמ

 הכ יּפמ שרופמ םיאצוי יתעמשש "רפוש

 עב ךל יתרמאש אוה הזו .רבעש ה"רב לודג

 הנרה לא עומשלו ללּפתהל ךלוהש ימ יכ הֹּפ

 הוצמ רכש ול שי דיּפמ תואצויה הלפתה לאו

 שוקל שארל ןנחוי 'ר רמא םאו .אמלע יהב

 " ...לארשיד אעראל קליח

 :ןבירשעג םיא טָאה קילַאיב

 חכשא אל .בקעי לוק לוקה !ריקי בקעי;
 / -ר -י

 ,'ישפנ תבישמ ךרתליפת תא

 םיא ןגעו ךיז טָאה ןאמלא .ש .פָארּפ

 גוסה ותואמ אוה ןייטשדלונ , :טקירדעגסיוא

 התחא ימ ינפל עד תועמשמ תא םייקל עדויה

 ??דחעע

 ןיא ןיא ןײטשדלַאנ בקעי ןעמָאנ רעד
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 לוש יד ייב ןעוועג טרעטעגרַאפ שממ ןָאדנָאל

 יד ןיא וי ;נָאק ענייז ךיוא .ןדיי

 ןוא עי ,"הלילדו ןושמש ,, סעירָאטַארַא

 -עג ןעמונענפיוא לָאמ סעדעי ןענייז ,ערעדנַא

 ןופ םזַאיזוטנע ןכעלנייווענרעסיוא טימ ןרָאװ

 .ןעייר עשילַאקיזומ עניימעגלַא יד

 טינ םויה דע ךָאנ ןענעק ןדיי רענַאדנַאל
 גנַאזעג עלופסקורדנייא-קילייה סָאד ןסענרַאּפ
 טנוָא-לַאירָאמעמ םייב ןײטשדלַאג ןזח ןופ

 ןסייהנאהב :?2 טפוש

 וו

 םענעברָאטשרַאפ ןכָאנ
 ןופ טנעדיזערּפ רעטשרע רעד ןכלעוו ייב
 ,ל"ז ןַאמצייו םייח .ּפָארּפ ,לארשי תנידמ
 ןאד ןענויס .שאר בשו ךעד ןעוענ ויא
 -ייל ערעדנַא ןוא ןוירונ-זב ןעוועגייב ךיוא
 צ ןכעלטלעװלַא ןופ ןרוגיפ עדנעט
 ַאזוצ גנוריגער עשילגנע עצנַאג יד ;רעגַאל
 -רַאק ןשיטַאמָאלּפיד ןשידנעלסיוא ןטימ ןעמ
 רעכלעוו ,טנאנייוו רָאדַאסַאבמַא רעד .סוּפ
 ןַאד טָאה ,רענדעריטּפיוה רעד ןעוועג זיא
 ןופ קורדסיוא סלַא ,ןײטשדלָאג ןזח קידנרעה
 -נייא גנונעקרענָא ןוא גנורעטכייגַאב סיורג
 ,עקירעמַא ןיא טיזיוו ַא ףיוא םיא ןדַאלעג
 יד ןבעג וצ טמַאזעגמוא םיא קידנכערּפשרַאפ
 .עזיוו עקיטיונ

 ץרעה 'רד ללוכה בר ןופ הריטּפ רעד תעב

 ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ןײטשדלַאג ןזח זיא ל"ז
 רעד ןופ םַארגָארּפ עשינרוטיל יד ןריפוצכרוד

 רעד ,םייחל לדביו .עינַאמערעצ-היול רעסיורג

 לארשי .רד ,דנַאלגנע ןופ בר טּפיוה רעיינ

 ןיא ,ננורילאטסניא .טיז יײב זיא .ידארב

 .ןײטשרלָאג ןזח ךרוד ןרָאוװעג דנחמפ ,8

 טרעוו המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רָאנ

 רָאטקעריד-תונכוס םעד ךרוד ןײטשדלָאג ןזח

 ואוו ,לארשי ץרא ןייק ןדַאלעגנייא ,הפי בייל
 -ייה ןוא הודח סיורנ טימ ןעזענוצ טָאה רע

 ןוא טרובעגרעדיו םעד תולעּפתה רעקיל

 -ידיי רעזדנוא ןופ סעצָארּפ-סננואײטשטנַא

 תוערואמ עלַא ךרוד טכַאמ רע .הנידמ רעש
 -עג טעָארדַאב ךיוא ןיילַא לָאמ ערערעמ ןוא

 גלָאפרעד סיורנ טימ .רַאפעג-טיוט ןופ ןעוו

 ןוא םילשורי ןיא טנװַאדעג לָאמ 6 רע טָאה
 םש ל?להוא ןיא ;ביבא ?ת ןיא לָאמ עקינייא

 קידנעגנערברַאפ .ןטרעצנַאק לֶאצ ַא ןבענעג

 טסַאג רעד ןעוועג רע זיא לארשי ץרא ןיא
 טָאה רעכלעוו ,גַאצרעה ברה ללוכה בר ןופ

 ןזח טרעהענ לָאמ ערערעמ ןוא טנעקענ טונ

 .ןָאדנָאל ןיא ןײטשרלָאנ

 רַאפ זיא גנושארעביא עמענעננָא רָאנ ַא

 -ךלָאנ ןזח טימ שינענענַאב יד ןעוועג רימ

 טניז רָאי 25 עיונעג ןופ ךשמ ַא רָאנ ,ןייטש

 ייב ןעוועג זיא סָאד .ענליוו ןזָאלרַאפ בָאה =

 ,1990 ןיא קרָאי-וינ ןיא ץנערעפנַאק-םינזח

 -עמַא ןייק ןעמוקענ ןיא ןײטשדלָאג ןזח תעב

 סע .עקתשהל תנמ לע ןיוש לָאמ סָאד .עקיר

 רימ ןיא ןטכיולענפיוא ןוא טכיוטעגפיוא טָאה

 רעקילָאמַא רעד ןופ תונורכז עשילידיא לָאצ ַא

 ,"אטילד םילשורי, ענליוו ,לארשיב םאו ריע

 .ןרַאװעג ברחנו בורח רעדייל זיא עכלעוו

 בָאה ,זיא טסיירט ענעבילברַאפ קיצנייא יד

 טימ סָאװ ,טכַארטעגנ טנעמַאמ םעד ןיא ךיא

 רעד ןיא טציא דךיז ןעניפעג ,ןנָאז וצ דיירפ

 -ןבעל קינייװ יד ןשיווצ עקירעמַא רעכעלקילג

 יד ןופ רובצ יחולש יד רענליוו ענעבילברַאפ

 -נעקרענָא רעד :הליפת יתב עטמירַאב ייווצ

 רענעזעוועג ,יקציוועסוק השמ רודה ןזח רעט

 בקעי ןזח ןוא ,לוש-טָאטש רענליוו ןופ ןזח

 ןופ טנַאטנעזערּפער רע'בושח ,ןײטשדלָאג

 טיטטה לכיה רעד -  לוש-רָאכ רענליוו רעד

 רעסיורג רעד טָא ןופ םימכחל דעו תיב ןוא

 ,ןיוש ןיא סָאװ ,טָאטש-הלכשה ןוא-הרות
 גור; וי דדזז +- זודד וי וה
 .אטשינ רעמ ,רעדייל



 לוש -טָאטש רענליו



 2? וה ש ט ָא ט כב עב ל * 5

 ,תונזח רעשידיי-שיפיצעּפס ןופ רעטנעצ

 ,םינזח עטמירַאב-טלעוו ןופ עדאיעלּפ - -

 תוכאלמ ילעב עכעלנייוועג ןשיוװצ תונזח סָאד ןיוש טָאה לוש-טָאטש רענליוו ןיא

 יירעקרעווטנאה רענליוו רעדיווטעי ןיא טעמכ -ענרָאפ גנַאזעג-רָאכ סָאד ךיוא ןוא תונזח

 .רעטעברַא-קירבַאפ עקיטרָאד ןשיווצ רעדָא .טינש רעדנא ץנַאנ א ךיז טימ טלעטש

 ןשיווצ ,ייז ןגעלפ טעברַא רעד ייב קידנעגניז "ךמע, סנטסרעמ טנוװַאדעג ןיוש ןבָאה ַאד

 ץנַאג רעדיל-רעטַאעט ןוא עשירַאטעלָארּפ יד ןנעלפ סָאוװ ,םיתב ילעב עכעלנייוועג םתס ןוא

 תבש ןדעי הֹּפ לא הּפמ לוש עסיורג יד ןליפנָא

 ןיא .טנעאדעג טָאה ןזח רעד ןעװ .םיכרבמ

 תבש ןדעי טנװַאדעג ןזח רעד טָאה לוש-רָאכ

 .םיכרבמ תבש זיולב -- ל?וש טָאטש ןיא ןוא

 תונזח ערעדנַא רָאג ַא טליגעג ןיוש טָאה ָאד

 ,עשיסַאלק ,"עטלעטשעג, ןייק טשינ -- עיניל
 יא סע עכלעוו ןופ יירפ ,"תונזח ליפענ, רָאנ

 ןפיט טימ טלופרעביא ,ןעמרָאפ עטמַאצענ

 ןוא תוררעתה עכעלדנעמוא ,תוקבד

 ריא טימ תלוכיב זיא סָאװ ,שפנה תוכפתשה

 לי
, = 

 -תמ יד ןעגנערבניירַא גנונערנָא רעזעיציטסימ

 -סקע ןזעינילער-שירטנעצסקע ןא ןיא םיִללּפ

 ןיא ןנָארטרַאפ םיפופצ שממ ןייטש ןוא זַאט

 ןעננולשעג .תומלוע עשיטפַאטנַאפ ערעכעה

 םנופ ןָאט ןדעי ןוא טרָאוװ סעדעי ןעמ טָאה

 םנופ ללח םעד טליפעגנָא טָאה סָאװ ,ןזח

 .טעמ שדקמ

 יד סָאװ השודק ענעביוהרעד עקיזָאד

 לוש ןגָארטעגסױרַא דיז טימ ןבָאה

 בענעג ייז טָאה ןענוװַאד ןקיד'תבש  ַאזַא

 רעייז ןיא גנוגיטומרעד ןוא תויח ןקיטסייג

 רעצנַאג ַא רַאפ ןבעל ןכעלנעט-נָאט ןעיורג

 (םיוו רוא טפראד ,ןדיי רענליו הא .רָאװ

 -עלנייווענרעסיוא רַאפ ןעוועג טמירַאב ןענייז

 ףיוא סרעשַאנ עסיורג ןוא ןטָאירטַאּפ עכ

 ןעגניזכָאנ ןרעה טנעקעג טָאה ריא .תונזח

 עלעקיטש טוג ַא קַאמשעג םענייפ רָאנ טימ

 יה

 ןדיי

 ןופ

 ןופ

 כי
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 עשינזח עיינ א ךיוא ןצלעמשניירַא טּפָא

 רעדָא ןקידתבש ַא ייב טּפַאכעגפיוא על'העונת

 .לוש-טָאטש ןיא ןענווַאד ןקידבוט-םוי

 -טָאטש רענליוו ַא

 -נייוועגרעסיוא

 -עג
- 
 ש

 ןופ סעיצַאקיפילַאוװק יד

 ןופ ןייז טפראדעג ןבָאה ןזח

 קח רעה טצק ?כ םחוק .הנרדמ רעכעל

 ָאו ,עמיטש עלַאנעמַאנעפ ַא ןציזַאב טזומ

 טימ ןליפנָא ןענעק וצ ןייז דנַאטשמוא לָאז

 וצרעד .לוש עסיורנ קיזיר אזַא גנאלק ריא

 -שטנעבעג-טָאג ַא ןייז טפרַאדעג רע טָאה דָאנ

 ןענעק וצ (רָאטַאזיװַארּפמיא) .רענאז) רעט

 ןפַאש ,דומע םייב ןייז שדחמ לָאמ סעדעי

 ךיוא ןוא סעלעניגירַא ןוא סערעיינ סָאװ

 -"הנומש לופכ ענעפילשעגדדייר ַא ןגָאמרַאּפ

 -לאפ רענייש א טימ רוטארָאלַָאק עקיד

 ָאשטָאװַאצעמ ןוא (ָאנַאיּפ ַא) אטעס

 ,טרָאוװ ןייא טימ .ןקילג ןביז ערעדנַא עלַא

 ןענייז ןזח םוצ םלוע םנופ ןעגנורעדָאפ יד

 רעכלעוו יבַא טינ זא ,גנערטש ץנאג ןעוועג

 םעד ןטלַאהסיוא ןענעק וצ ןייז לגוסמ לָאז ןזח

 מ רענליוו ייב ןעמַאזקע

 טימ

 'י
'2 

 ּיייי
 ;ב 24פ-

 ,רעדנואוו ןייק רעבירעד זיא'ס

 -ייז לוש-טָאטש רענליוו ןופ דומע םייכ

 -יפ עשינזח עטמירַאב עכלעזַא ןענַאטשעג ןענ

 ורקעג םור-טלעוו טימ ןענייז עכלעוו ,ןרוג

 ןעמ טָאה טעטש ענעדיישרַאפ ןופ ןוא ןרָאװעג

 -וַצסיױרַא ןטייצ ענעדיײשרַאפ ןיא ןסירעג דיז

 זרזא יו ר
 טש -

 סָאװ

 טני



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 -ּפָא טינ ,םינזח-טָאטש עריא ענליוו ןופ ןּפַאכ

 .זירּפ ןייק רַאפ ךיז קידנלעטש

 עשילַאקיזומ עשידיי טינ יד וליפַא דיוא

 ןטלַאהעג ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא טָאה טּלעוװ

 רענליוו יד ףיוא ניוא םאזכַאװ ףרַאש ַא

 יו תופורת קידנכוז ןוא קידנרעיול ,םינזח

 ןעניוװעגרעבירַא ייז ןענעק וצ םורַא ױזַא

 .עניב-ערעּפָא רעד רַאפ טכייליפ

 טסואװַאב טיירב םויה דע ךָאד סע זיא

 -נעגעל םעד טימ לַאפ רעשירעריפרַאּפ רעד

 2 א | י וזק ."ל'עיבא לטפ רעש מאד

 = וש ארט סי | יטטש גע וע הוד

 זיא רעכלעוו ,(* (1830--1810) י ק ּס

 ןשיליופ ןטמירַאב ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא

 -עי וצ טָאה סָאװ ,ַאקשוינָאמ רָאטיזָאּפמָאק

 ןגיוצעגניירַא ,ענליוו ןיא טבעלענ טייצ רענ

 וצ סערעטניא ןכעלטפאשנדייל טימ ןרָאוװעג

 .עשרַאוװו ןיא ערעּפָא רעשיליוּפ רעד

 רענליוו ןופ עטכישעג סנבעל עקידנריר יד

 ליב לטא יטשיש

 ,"קי'שיבה לעב .רעטקיש- אשװצשצ טשא = |

 ןרָאװעג טסיבײארַאפ זיא רע וכלעװ רעטנוא

 ןעטאטשפ רעש טאש .טספאט רעש; אשוט ואא

 עש טטשטעק שש הא" 13 עב שא רש ןשא

 יאבג טָאטש ןכײר ןקידסלַאמַאד סוצ םעדײא

 העה שאצ הא" טיש טטש אטשאשטשש פאת ש יה

 ןרָאװעג ןעמינעגפיוא ןיוש (1830) הנותח

 ומוקמ אלממ סלא ןזס'טאטש רענליװ רַאֿפ

 רעטַאפ טענעהטראטטעאפ טיט טו פ ט"ו אב

 יי טיטשנעטששק יח שת ה יט 'ה

 ענעדיישרַאפ ףיוא ןיוש זיא ל'תיבה לעב (ד - י ר/ :
 רעקירָאטסיה ןוא רעביירש לָאצ ַא ןופ םינפוא
 רעקיטסייג רעד .ןרָאװעג ןבירשַאב טיירב
 רענליוו ןופ ננַאנרעביא םנופ ךורברעביא

 ערעּפָא רעשיליוּפ רעוװועשרַאוװו רעד וצ דומע

 -יסּפ ןייז ףיוא טקריוװעג קרַאטש ױזַא טָאה

 וצ זיב שזַא טריפרעד םיא טָאה'ס זַא ,קיכ

 ןופ רעטלע ןיא ,גנוי יױזַא זיא ןוא תענושמ

 .טלעוו רעד ןופ קעװַא ,רָאי 4

 זיא (194/) קירוצ רָאי עקינייא טימ

 רערעסערג ַא ןרָאװעג סכום עראפ ךיוא
 טנגוי רענליוו ןיימ ןופ ןלייט ייווצ ןיא ןַאמָאר

 רעטסכעלריפסיוא רעד טימ ,ריפס לואש רבח

 ריוא ."?'תיבה לעב רענליוו, ןופ עיפַארגָאיב

 ַא ןיא עיפַארנַאיב ןייז ןופ גנולדנַאװרַאפ יד

 רעשיוא השמ ןוח טימ) םליפ-ננַאלּק ןשידיי

 -ַאלוּפָאּפ קרַאטש זיא (עלָאר לוטיט רעד ןיא

 םעד ףיוא ןדיי יד ןשיוװצ ןרָאװעג טריזיר

 קיטיונ טינ זיא'ס ןזַא ױזַא ,טנעניטנַאק ןגיה

 םיטרּפ ןיא ןלעטשוצּפָא רעטיירב דיז ָאד רעמ

 זדנוא טלָאװ סָאװ ,ןינע ןקיזָאד םעד רעביא

 (* ןריפרַאפ טייוו וצ ןפרַאד
 יא ** לא

 נוצרעסאוו םייח
 למייח 'ר סלַא טנַאקַאב ,גוצרעסַאוו םייח

 ןעמוקעגנָא ןיא ,(1882--1892) רעשזמָאל

 086 ןיא) עכקיװ ןא0 עשומאל ןופ

 -ַאטוּפער רעשינזח רעדנטיידַאב ַא טימ ןיוש

 יו) רעקינעי רעד סלַא גנונעקרענָא ןוא עיצ

 טָאה סָאװ ,(םיא טנכייצַאב יקסווָאקדולאז

 עלַא ייב ךיוא זיא קיזומ זַא ,וצרעד טכַארבענ

 די"יה רעפיש קחצי ירד רעקיראטסיה רעד(*

 עטנַאלַאבמוש , .ג.8 טעברַא ןַא רענײז יא

 ןפ טלַאהפיוא סעד ןגעװ ולַאירעטַאמ-טיכרטש

 ישישא .יששאשו א ליפא עו העתק;ו

 ןגעװ ןכירטש עטנַאסערעטניא טידנעגנערב

 טזייהװ .,טײקכעלנעזרעּפ רעשירַאדנעגעל רעד

 רעשיליכשמ ַא ןעטעג זיא רע זא ,ןֵא ךיוא

 זײרק סניא טגנערברַאפ טאה סָאװ ,רעמטעהאב

 ף"עא עצ .רעפארוש עשיו" עטטצאשש וה וו3

 רעד ןטפ עטכישעג-רוטלוק+ ,יטצבַאש בקעי ירד

 ןופ דנַאבראפ לַארטנעצ ."עטיל יא הלכשה

 יא סָאנעװב .עציטצגעגרַא ץא ודײ עשיל"ײפ

 ,1950 ,סער



 גוברעסאװ סםײס

 ַא רַאפ ןרָאװעג טנעקרענָא וה עשיליוּפ

 ןשילַאקיזומ ןסיורג ןייז טימ ."היח הפש?

 -ננעק רעד ףיוא ןעוועג עיּפשמ רע טָאה ןסיוװ

 ןייז וצ .טפנוקוצ רעד ףיוא ךיוא ןוא טרַאװ

 ךס ַא ךיוא םיא ןרעה ןעמוק ןגעלפ ןענווַאד

 לָאמ עקינייא ןעמ טָאה םיא ךיוא .ןטסירק

 ןַא ןרעוו לָאז רע ןקריװַאב קרַאטש טלָאװעג

 ערעּפָא עשינעילַאטיא יד .טסיטרַא ערעּפָא

 -ענרָאפ טַאהעג םיא טָאה גרוברעטעּפ ןיא

 ַא יו רעבָא ,רַארָאנָאה ןכיוה ַא רָאנ ןגָאלש

 ןעוועג רבוג רע טָאה דיי רעזעינילער גנערטש

 עניב ערעּפָא רעכייר רעד וצ ץייר םעד ריז ןיא

 .עירָאלג ענעגָאלשעגרָאפ יד ןפרָאװענּפָא ןוא

 ךיוה רעייז םיא טָאה הליהק רענליוו יד

 ןיוו ןייק ןרָאפ וצ טכעלנעמרעד ןוא טצעשעג

 .םוידוטש קיזומ ןיא רעמ ןעמַאקלופרַאפ דיז

 ךיז רע טעמדיוו ענליוו ןייק קירוצ קידנעמוק

 -ניז עטריטנַאלַאט עגנוי ןדליבסיוא טימ ךיוא

 ןעמענרַאפ לָאצ ַא עכלעוו ןופ ,םינזח רַאפ רעג

 -יישרַאפ ןיא סעלעטש ענעעזעגנָא רעטעּפש

 0 .רעדנעל ענעד

 םידימלת סגוצרעסַאוו ןזח ןופ רענייא)

 1840) רהעב (ףלָאדַא) םהרבא ,םיקהבומ

 -ַאב יד ןופ ןרָאוװעג רעטעּפש בגא זיא (3

 זיא רע ואוו ,ךיירקנַארפ ןיא םינזח עטסטמיר

 -יוא ןעוועג ןבעל ןייז ןופ נָאט ןטצעל ןזיב

 ,עגָאגַאניס רעזירַאּפ רעד ןופ רָאטנַאקרעב

 .("ראוטקיוו אֹל עד יר,)

 ַא טסאפרַאפ ךיוא טָאה נוצרעסַאו ןזח

 ַא ןענייז עכלעוו ,סעיציזָאּפמָאק לָאצ עכייר
 -יגרוטיל רעזדנוא רַאפ סניוועג רעדנטיידַאב

 -נופַאש ענייז ןופ גנולמַאז ןייא .קיזו

 ,"שדקמ יריש רפס, ןעמַאנ ן ו

 ןיא 1878 רָאי ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא
 גנונעקרענַא ןענואוועג טָאה'ס ואוו ,דנַאלגנע

 -נוזַאב ןוא רעקיזומ עטסערג עקיטרָאד ןופ
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 רענָאדנָאל רעד ןופ רָאטקעריד ןקידסלַאמ

 -עּפ ןופ דיוא ,עדליוו 'רד עימעדַאקַא-קיזומ
 לָאצ א ןוא ,אבמעראז רָאסעּפָארּפ רעגרוברעט

 .ןטעטירָאטױא קיזומ עכעלטלעוו ערעדנַא

0 

 רווייוזווואת זלילייקו

 עבש שש שש עשו

 -לעוו ,(1819 .-18239) רעגניזנייפ עשוהי

 רעגניזנַײפ עשוהי

 -ָאפ ןופ ןטימ ןיא ןעוועג ןפוררַאפ זיא רעכ

 עקידנעייגפיוא יד ןופ טרעדנוהרָאי ןקיר

 רעטנעקרענָא סלַא רעטעּפש ןוא סנרעטש
 -ידסלָאמַאד רעד ןיא טעטירָאטיױא רעטסערג
 ונזח יד ןעמונרַאפ טָאה ,טלעוו-םינזח רעק

 1868 רָאי ןיא לוש-טָאטש רענליוו ןיא עלעטש

 -עוו ,גוצרעסַאװ םייח ןופ ומוקמ אלממ סְלַא

 ןייק ןזח סלַא ןעמונעגקעװַא טָאה ןעמ ןעמ
 ןָאדנַָאל

 רעשינזח רעסיורג סעה יט אה רעבָא רעדייל

 ַא רָאנ ךָאנ ןוא ןטכיולעג גנַאל טשינ ןרעטש



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 רָאי 29 וצ רעגניזנייפ ןזה זיא ,ןַאמרעננוי

 לָאטיּפש ןשידיי רענילרעב ןיא ןברָאטשענ

 .טייהקנַארק רערעווש רעצרוק ַא ךָאנ

 ךיוא ןבענוצרעביא ןייז יאדכ בנא ַאד טעוו

 יד ןופ תונזח יבתכ עטנַאסערעטניא יד ןנעוו

 עקיד'מסרופפ עטנַאמרעד סָאװ-רָאנ ייווצ

 ןגעו ,רענניזנייפ ןוא גוצרעסַאוו ,םינזח

 .ח טנכייצרַאפ טַאהעג ןיוש טָאה'ס עכלעוו

 רענליוו ןופ ?קיטרַא ןַא םענייז ןיא יקסנול

 ןטקנוּפ ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןשיווצ .סקנּפ

 טַאהעג דיז ןבָאה סָאװ ,תונזח יבתכ יד ןיא

 -ליוו ןופ וויכרַא-קעטָאילביב ןיא טיהעננייא

 ,טפַאשלעזעג רעשיפַארנַאנטע-שירַאטסיה רענ

 ןענייז ייז זַא ,טקנוּפ ַא טעטיולענ ךיוא טָאה

 -יורג רעד ןיא גָאט עלַא ןענוואד וצ ביוחמ

 ןכַאנ ןגרָאמירּפ ןדעי ןענרעל ןוא לוש רעס

 תוריכש ;ארמנ ןוא תוינשמ רועיש ַא ןענווַאד

 ,ךָאװ ַא ?בור 4 הלודנ הקדצ ןופ ייז ןעמוקַאב

 ןופ ךיוא ,ךָאװ ַא .ּפָאק 20 תיבה קדב ןופ

 ןיינ הכונח ןנעמ ייז ןוא ,טלעג תומשנ תרכזה

 יה .טימ סאב םעד .טלענוהכעה ןסעב

 .הלודג הקדצ סיוא טלַאה "סרעפייפ;

 רעּפוּק לארשי
 ןעוועג רעירפ זיא רעכלעוו ,רעּפוק לארשי

 רעּפוק לארשי

 ןייז טימ טָאה ,(עינעמור) טסערַאקוב ןיא ןזח

 -סיורַא ענליוו ןיא ןזח-טָאטש סלַא ןעמוקנָא

 ייב םזַאיזוטנע ןכעלנייוועגרעסיוא ןפורעג

) 
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 -נואווַאב ןייז טימ ייס םינגנמ עקיטרַא עלַא
 ןייז טימ ייס ןוא רָאנעט-ןדלעה ןקידנרעד
 טָאה סָאװ ,רוטַארָאלַאק רעכייר רעיוהעגמוא
 טייצ רענעי וצ טַאהעג טינ ןכיילנ ןייק דיז וצ
 ןעוועג טרעשַאב טשינ ןדיי רענליוו רעבָא זיא
 רעד לייוו ,םיא ןופ ןסינעג ןענעק וצ גנַאל

 רעכלעוו ,דינמ טָאטש רענליוו רעקידסלאמַאד
 -לַאק רעד ןיא בר ַא רַאפ ןעמוקעגנַָא זיא
 -סױרַא םיא טָאה ,קרָאי וינ ןיא לוש רעירַאװ
 עג ןעמונעגפיוא זיא רע ואוו ,ןיהַא ןפורעג
 לענש זיא ןוא טלַאהעג ןסיורג ַא טימ ןרָאװ
 -עמַא ןיא ןדיי יד ייב דיוא ןרָאװעג םסרופמ
 רעּפוק ןזח זיא םורַא רַאי עכעלטע ןיא .עקיר

 .קרָאי וינ ןיא ןברַאטשעג

 (תנהפ) ןהפ יפצ סח

 ןעמוקעגנָא זיא רעכלעוו ,ןהכ יבצ ףסוי

 -ייא ןעוועג דיוא זיא ,ןרעּפוק ךָאנ ענליוו ןיא

 ןטייווצ ןיא םינזח עטסטמירַאב יד ןופ רענ

 טָאה סָאו ,רעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ טפלעה

 רעקיזיר ןייז טימ ןעווװעג תומלוע שיערמ

 .ןענווַאד ןקיד'תוקותמ ןוא עמיטש רָאנעט

 טימ ןעוועג טשטנעבעג רע זיא ךָאנ וצרעד

 ,טייקיד'מינּפ תרדה רעכעלנייווענרעסיוא ןַא

 -םיוא סנעמעלַא קרַאטש ןניוצעג טָאה סָאװ

 .טײקמַאזקרעמ

 -עגסױרַא) "תונזח ןופ עטכישעג יד, ןיא

 ןופ ייליבוי ןקירָאי-30 םוצ ,1924 ןיא ןבעג

 טביירש (הדנקו הקירמאד םינזחה תדונא

 ןופ ןעיד רעד ננורעטסיינַאב טימ םיא ןנעוו

 -נישמור ףסוי רעקיזומ רעטאעט עשידיי יד

 ייב ררושמ רענעזעוועג ַא ןיילַא ,ה"ע יקס
 :ענליוו ןיא ןהכ ןזח
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 ךיז דיא ןעק ןזח סלַא ןע'נאהאק ןופ,
 םינּפ תרדה זייז ,סנייא .ןכַאז ייווצ ןענַאמרעד
 ט ָאה ןשטנעמ םענייש ַאזַא --
 ןוא .סַאנ ןיא םיא רַאפ ןקוב דיז ןגעלפ םיוג
 רעד) אינאמאט ַא ןעוועג רע זיא דעלמיטש
 סייוו דיא .(רָאנעט רעשינעילַאטיא רעטמירַאב
 עב ַא ןּבעל ןיא ןבעג ןעק סע יצ טינ
 -עידנַארג ןייז טימ ןאהאק יװ ,עיצַאניבמָאק
 ."לוש רענליוו ןופ רָאכ רעד ןוא עמיטש רעז

 ןהכ ןזח טָאה טנעדיצניא ןסיוועג ַא בילוצ



 .דנַאלסור ךָאנ קעווא ןוא ענליוו ןזָאלרַאפ

 -בשיו זטד ײ
 לעוװ ,עדַאנַאק ןופ םינזחה ןקז רעד ,יקסווָאד

 -רַאפ ןכַאנ ןהכ ןזח טָאה ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק
 עכעלטע ןופ ןל אמיק ַא ןיוש) ענליוו ןזָאל
 ונ םימי ַא טנװַאדעג (קירוצ רָאי קיצפופ
 -עננָא ךָאנרעד ,דַארגטעװַאסילעי ןיא םיאר

 גנולצולּפ זיא רע ואוו ,ווָאקרַאכ ןיא ןעמוק
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 א לֵא ( ם ןו 2

 א : ש ױזַא ןיא עש ד"יה אטָארי

 זוא עמיטש רַאנעט  עשיטַאמַארד עלַאנעמ

 י *רז'ו = יז *;איידו!יוי 1 יי
 םעד טָאה טנעמַא ןעפמעט ן- גניז ןס ו

 -רעד טרעוו ןוא ןזח-טָאטש רענליוו רע זיא

 ןופ רָאטנַאקרעביױא סְלַא ןעמונעגפיוא ךָאנ

 ַאמָאלט רעד

 ח ךָאנ םינגנמ רענליוו ןופ שינעקנעב

 טגעלפ ,סיורג רעייז ןעוועג רעבָא זיא אטָאר

 ,ןטרעצנַאק ףיוא ןעגנערבּפָארַא טפָא םיא ןעמ

 -ייב סיורג רעיוהעגנמוא טָאהעג ןבָאה עכלעוו

 .לַאפ

 : -ז/
 יד .עשרַאוװ ןיא ענָאנַאניס רעקצ

 ֹי

 ןענַאטשעג אטָאריס ןזח

 -ַאמַארג ןוא תועיסנ טרעצנָאק ענייז .(ווָאיל
 -ַאב טלעוו רעמ 1 םיא ןכַאמ .ןטַאלּפ-ןַאפ

 -עמַא ןייק ןדַאלעג
 -רעצנַאק רע .ענרוט-טרעצנָאק ַא ףיוא עקיר
 טימ רעדנעל ערעדנַא ייר ַא ןיא ךיוא טריט
 קירוצ רע טרָאפ רעטעּפש .גלָאּפרעד סיורג

 ןסיורג םניא רעדייל זיא רע ואוו ,עשרַאװ זיי
 ןשינַארט ַא ףיוא ןעמוקענמוא ןברוח ןשידיי

 גרעבנײטש השמ דוד

 ןעטַאריס ךָאנ ןזח-טָאטש רענליוו רַאפ ןרָאװ

 םייב ןרָאװעג טבילַאב רעייז לענש זיא ןוא

 ןקיטרַאנגייא ןכייר ןייז טימ םלוע ןטיירב
 -עגכרוד ןעוועג זיא סָאװ ,"ןגָאז, רעגייטש

 ,תוקיתמו תובהלתה ליפ יוזא טימ ןעגנורד
 רעסיוא | ַאפ ןרָאוװעג טנכיײצַאב זיא ןוא -רוזוהווא זאא דאת !+ד- זז

 .ללּפתמ ןכעלנייוועג

 ית
 * יי

 יד םיא טָאה ענליוו ןופ ןעמונעגקעווַא =

 זיא רע ןענַאו ןופ ,לוש עסיורג רעסעדָא

 ' 'ראיויזי !'תודויחה רא* דו זו !'=ז* ר א זיי
 ןייק ןרָאוװעג ןפורעגסיורַא רעטעּפש ןרָאי טימ

 1 ' רז א ' יד א+ יריד ' '+ יו=

 עפיט ַא .עקירעמַא ןייו ןָאנרעד ,ןָאדנָא;

 ן םיא ייב טגָאנעג רעבָא טָאה שינעקנעב יי + ר } ; ידו רעבַא טָא ש ו ור

 -ו ֹי !יריוו -זזידילרא ר !ר ראיה הרוארזאיו רווד
 א ו /עא4} וו עטב ן וֶא המשנ וע ן



 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ

 ךישממ ןרָאפענקירוצ רעטעּפש זיא רע ןיה

 -ייא ןופ ךשמ ַא תונזח-טָאטש עקיטרָאד ןייז

 .רָאי עקינ

 ןיא םזיצַאנ ןכעלרעדיוש ןופ םוקפיוא רעד

 -וינ ןייק טכַארבענקירוצ םיא טָאה עּפָאריײא

 ,1941 ןיא ןרָאװענ רטפנ זיא רע אוו קרָאי

 , .רַאי 70 ןופ רעטלע ןיא

 שבט וי הוח

 טומּכאב ןופ ויפ רע ןעװ .ואטטיור דוח

 ןשמטיור דוד

 טקנעדעג ,ןזח-טָאטש רענליוו רַאפ ןעמוקעגנָא

 םזַאיזוטנע םעד םויה דע ליואוו ךָאנ רימ דיז

 ןזיװעגסיױרַא טָאה םלוע רעקיטרָאד רעד סָאװ

 סעיצַאװַא .ןענוװוַאד תבש ןטשרע ןייז ךָאנ

 קידנעײנסױרַא ןרָאװעג טכַאמענ םיא ןענייז

 יד ןופ עסַאמ רעטקַאּפמָאק ַא ךרוד לוש ןופ

 -לוש ןפיוא טרַאװעגּפָא ןבָאה סָאװ ,םיללּפּתמ

 יד ריוא ןוא סָאנ עשידיי עצנַאנ יד .ףיוה

 טכידעג ןענייז סַאנ עשישטייד עקידּתונכש

 עֶלַא ןופ דיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי טימ ןעוועג

 ןופ ןַאמטיור ןזח ןטיײלנַאבטימ ןסירעג ןטייז

 ןרָאװעג טרירעג ןעמ זיא קרַאטש יױזַא ,לוש

 .ןענװַאד ןקיד'תוקותמ ןקידסלָאמַאד ןייז ןופ

 חוכ רעשירעפעש סיורג ןוא עזומ עכייר ןייז

 זַא ,רעשל ןיא ןעוועג תמאב זיא דומע םייב

 רעבָא .טרעטעגרַאפ שממ םיא ןבָאה ןדיי יד

 טרעשַאב טינ ןדיי רענליוו יד זיא םיא דיוא
 טרעוו רע .גנַאל ףיוא ךיז ייב ןבָאה וצ ןעוועג
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 ןיא לוש-רָאכ רעסיורג רעד ןופ ןעמונעגפיוא
 ןכָאנ ןיב ןבילבעג זיא רע ואוו ,גרוברעטעּפ
 -ָאווער רעשיטסיוװעשלָאב רעד ןופ ךדורבסיוא
 ןייק ןעמוק םיא טגנילעג רעטעּפש .עיצול
 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא רע ואוו ,עקירעמַא
 לוש "קדצ ירעש , רעטנענימַארּפ רעד ןופ
 ףוס דע טרָאד ןענַאטשעג ןוא קרָאי וינ ןיא
 .(1944) וימי

 יא אגרא אזלדר וה  ידרד-ד

 / שן עב /

 יױזַא ןיא רעכלעװ ,ןַאמשרעה יכדרמ
 -םינזה רעד ןיא ןעוועג רעלוּפָאּפ קרַאטש

 ןיא ןזח-טָאטש סלַא ןעמוקעננַא זיא ,טלעוו

 ע ןעוו ,רעטעּפש רָאי ַא .1913 ןיא ענליוו

 טרעוו ,המחלמ-טלעוו עטשרע יד סיוא טכערב
 לנ ךיוא ,"טַאדלָאס רענסַאּפַאז, ַא יו ,רע -יוילר

 ןאמשרעה יכדרצ

 -יֵלקיִלְנ רעבָא .ײמרַא רעד ןיא טריזיליבָאמ

 רעלעיצעּפס רענעמוקעגרָאפ ַא ייב זייוורעכ

 ןרַאפ) לוש-טָאטש רענליוו ןיא טסנידסעטָאג

 זעוועג ןענייז סע ואוו ,(דנַאלסור ןופ ןוחצנ

 רעקיטרָא רעד ןופ עגנילטּפיױה יד ןטָארטרַאפ

 טימ ןַאמשרעה ןזח טָאה ,טכַאמ רעשירעטילימ

 ןח אשונ קרַאטש ױזַא גנַאזעג דעלטעג ןייז

 ,ףמַאקנענער רידנַאמָאק סנירק םייב ןעוועג

 -ימ ןופ טיירּפַאב טרָאפָאז םיא טָאה רע זַא

 .רעטיל

 טימ ןטָארטרַאפ ןַאמשרעה ןזח טָאה רָאי ?7

 -טָאטש רענליוו ןופ עלעטש-תונזח יד תובישח



 -ַאב ןטימ ןעמַאזוצ רע זיא 1920 ןיא .לוש
 קעװַא ווָאיל איל טנעניריד רעקיזומ ןטמיר

 עייז ךינ רָאג זיא רע ואוו ,עקירעמַא ןייק

 יא ןרָאװעג טבילַאב קיטייזלַא ןוא טמירַאב

 -נכייצעגסיוא סלַא יא ,רעלטסניק דומע סלַא

 .גנַאר ןטשרע ןופ רענניז טרעצנַאק רעו

 טכַאמעג ךיוא םיא ןבָאה םסרופמ קרַאטש

 -ןָאפָאמַארג ערַאברעדנואוו עכיירלַָאצ ענייז

 ָאנ גנַאל ןרָאי רַאפ ןלעוװ עכלעוו ,סדרָאקער

 .תוצופת לכב רעבָאהביל הניגנ ןרעדנואווַאב

 ש

 יה קיטייצירפ רָאנ זיא ןאמשרעה ןוח

 טבעלעג) 1940 ןיא קרָאי וינ ןיא

 טכייל ױזַא טינ ןיוש זיא ןענַאמשרעה רָאנ
 -ליוו רַאפ ןזח-טָאטש ַא ןביילקוצסיוא ןעוועג

 ןקידירפַאב וצ ןייז לעבַאּפַאק לָאז סָאװ ,ענ

 ףיוא ןעמוקעג ןענייז סע .םינגנמ עקיטרָאד יד

 ח סעבָארּפ ז

 ֹו ֹצ

 זיב ןזח ןקילייוטייצ ַא טימס התע תעל ריז

 ןכיזסיוא ךָאד רשפא ףוס לכ ףוס דיז טעוו'ס
 סָאװ ,ןזח ַא ,בוט ןבא ןַא סעּפע ז

 תונזח ןקיזָאד םעד טנענַאמרעּפ ןעמענרַאפ וצ

 .טמַא

 -טָאטש רענליוו ןיא םינזח עקי נימרעטצר ווק

 :ןעוועג ןענייז לוש

 טנואהעג ,ענרארנ ןפ שטיווַא פוו

 -עּפש .םיארונ םימי א ןיולב ?וש-טָאטש ןיא

 ּש ןש טומי א קוקה ריוא -  םיר

 ןוא בשכקעװ .,.הנ אפל עה ר ה א

 ענליוו ןיא ןעמוקנָא ןייז ןופ רָאי ןבלעז ןיא
 -ָאלט רעװעשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא
 = - -עּפש .רָאי ןייא ףיוא ןיולב לוש רעקצַאמ

 סעשטנַאמ ןייק ןרָאװעג ןפורעגסורַא רעט
 ּם

 ןייק ןרָאװעג טרישזַאגנַא זיא רעכלעוו ,שטיוו

 .עקירפַא ,גרובסינַאהָאי

 א ןענאטשעג .(ן א ט צ א ק .ד ו ד

 ךָאנרעד ,טייצ עצרוק ַא לוש טָאטש רענליוו

 ןיא רעטעּפש ןוא גרעבמע ז

 ןזח ןגעוו רעיונעג) .לוש טָאטש רעקַאטסילַאיב

 רעקַאטיסלַאיבי לטיּפַאק סָאד עז ןַאמצַאק



 == זיב לוש טָאטש רענליװ ןופ

 םור טלעװ ןוא עירָאלג טימ תונזח רָאי 9

 טָאה לוש-טַאטש רענליוו ןופ דומע רעד

 ןקירעהעג ןוא א ןייז ןעמוקַאב קירוצ
 ,1926 ןיא ,גנומענפיוא רעד טימ טשרע ןוּקיּת

 ה ש מ ןזח ןננוי רָאנ סלָאמאד םעד וי

 רענענייא ןא בוא ןױש .יק ציווע ס

 .ןָאנראמס ןיא ןריובעג ,עטיל ןופ טקודַארּפ

 .1900 רָאי ןיא ,עינרעבוג רענליוו

 ןוא טעטילַאינעג עשינזח עטקעלּפטנַא ןייז

 עשיריל עסיז עלַאנעמַאנעפ ענערָאוװעג ףייר

 -רַאפ שממ ןבַיוהעגנָא טָאה עמיטש רַאנעט

 רעבירעד זיא סע .םינגנמ עקיטרַָאד ן'פושיכ

 ןוא גנונעקרענָא ןייז סָאװ טינ שודיח ןייק
 ןוא ןגיטשעג לענש ױזַא ןיא טעטירַאלוּפָאּפ
 ןסקַאוװעצ טיירב ךיז

 .עטיל ןופ הטש

 תונזח 'יקציוועסוק

 טורשרַאמ-ךןּפאטע רעלענש רעטריציפירָאלנ

 סָאוװ ,עיפַארגָאיב עקידנעטשלופ ַא טנידרַאפ

 דנַאל םעד רעבירַא טייוו ן

 ןוא ןיא עלָאר

 ןיא ןעננילענ זדנוא טעוו'ס זַא ,ןפַאה רימ

 .טעברַא רעקיטציא רעזדנוא

 ןייז ייב ,לנניי רעקירָאי טכַא סלא ןיוש

 -נָא ,ןעייר-רעגניז יד ןיא טירטניירא ןטשרע
 רענַָאנראמס םייב טא 6 קידנביוה

 -עוועג) ל"ז קַאּפעלש םירפא 'ר ןזח-טָאטש

 -טנַאמ ןיא לוש "דוד תיב; ןופ ןזח רענעז
 ןעמעלַא רע טרעטסייגַאב ,(עדַאנַאק ,לאער

 רעקיד'תוקיתמ רעכעלנייוועגרעסיוא ןייז טימ

 טרעו סע .טנַאלַאט ןסיורג ןוא עלעמיטש

 עסיורג ַא טגָאזעגסיוארָאפ םיניבמ ןופ םיא

 .טפנוקוצ רעד ןיא ערעירַאק עשירעגניז

 יקצ וועס

 "לא תיב לּפמעט
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 יקּביװעסוק השמ

 -ענ םיא ףיוא ָאה העפשה עקינָאו ַא

 קַאּפעלש יבר רעשינזה רעטשרע 07 טַאה

 -סיורנ עקילָאמַא יד ןופ ןעוועג זיא רעכלעוו

 -ענ ןבָאה סָאװ .,,ןּפיט-םינזח עקיד'תובישח

 ןופ הניננ עשידיי עלענַאיצידַארט יד טבעוו

 דיי ַא ;ןרָאי רעטרעדנוה
 ,דרָאב רענייש רעגנַאל ַא טימ ,ןעזסיוא ןשיל
 טימ רע טָאה ,ןגנמו םכח דימלת רעסיורג ַא
 : ןטלַאהעגנַא עדריוו רעלופ
 רעטערטראפ סקלָאפ רעד -- "רובצ חילש,
 וצ טפ ? עקיזָאד יד ןוַא .חומע ןוּפ
 ךיוא רע טָאה ,ףורַאב
 .םירימקת) עכייז

 -ַאכרַאירטַאּפ ַא טימ

 ןיא טצנַאלפעגנייא

 -למ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ביוהנַא ןיא
 רעטלע ענייז ןזָאלרַאפ המח

 א ס עטנערבענּפָא יד עילימ

 טעטש ענעדיישרַאפ רעביא קידנרעד

 על'השמ טָאה ַאד .ווָאטסַאר ןייק ןַא ןעמוק

 טימ טנעקַאב ריז

 ןיא ןירַא םיא טמענ רעכלעוו ,?"ז

 -ענ "רימזה, ןטעדנירגעג סָאװ רָאנ טסלָאמ

 ןיא ךָאנרעד ןוא ןייארַאפ סגנַאז

 (*.רָאכ ןלַאנָאנ

 טייצ עצרוק ַא

 קירוצ יקציוועס

 -א = הזה אי
 ַאפ ועד טימ

 והילא ןזח

 -איווה וו
/ | = 852 

 -יֵא דוד ןעװעג וחעשב זיא טנעגיריד (*

 זיא יקציװעסוס ןעמעװ טימ ,דײיה טַאטשנעז

 ןיוש טשנַאטשעג ןעמַאזצ רעטעפש ןרָאי טימ

 רעפצטשאמאלט רעד ןופ ראטנאסרעביוא סלט

 .עשרַאװ ןיא עגָאגַאניס



44 

 רע טָאה טָאטש רע בורה רעד ןיא ןביילב

 ואוו ,ענליוו ןייק קעװַא זיא ןוא טנעקעג טינ

 ןיא טשרוד טימ ןפרָאװעגניײרַא ךיז טָאה רע

 -רַאפ ,ננודליב רעניימעגלַא ןוא םוידוטש-קיזומ

 ןיא ךיוא טייצ רעבלעז רעד ןיא ךיז קידנפיט

 גנובערטש ַא טימ טשרעהַאב .ןסיוו עשידיי

 וצ ןכַאמ יואר םיא לָאז סָאװ ,תומילש וצ

 ןטקעפרעּפ ַא ןופ געוו םעד ןכיירגרעד ןענעק

 ןוא סיילפ טימ ךרוד רע טכַאמ ,רעלטסניק

 .עלוש קיזומ רענליוו יד גנונכייצסיוא סיורנ

 רַאפ גנובַאגַאב ןוא שוח ַא ךיוא קידנבָאה

 םוידוטש - רוטּפלוקס ןוא יײרעלַאמ - טסנוק

 םייב ןענרעל וצ טייצ ּפִא ךיוא רע טרָאּפש

 .שזַארטס ןמלז רָאסעּפָארּפ ןשידיי ןטמירַאב

 רעטציא רעד ,ן'יקציועסוק השמ ןיא

 -כיוה ןוא רעלטסניק דומע רעטמירַאב טלעוו

 ךיא טלָאװ ,טסיטרַא טרעצנָאק רעקיגנַאר

 -רעד רעדָא ןעגנַאנעג ןריולרַאפ זיא ,ןנאז

 -עיצנעטָאּפ רענענרָאברַאפ א ןרָאװעג טקירד

 ןיא רעלטסניק ןקיטפנוקוצ ַא ןופ חוכ רעל

 זדנוא טלָאװ סָאוװ ,רוטּפלוקס ןוא יײרעלַאמ

 ַא ענערַא רעד ףיוא טכַארבעגסױרַא ךעלנעמ

 יכדרמ רענליוו ןקילָאמַא םנופ רעגלָאּפכָאנ

 םעד טַאטשנַא ,(1902--1843) יקסלָאקָאטנַא

 ױזַא רימ טכַאמ סָאד .ןזח טָאטש רענליוו

 ַארַאפ סָאװ ריז ןָאמרעד דיא ןעוו ,ןעקנעד וצ

 ייב ןפורסיורַא ןנעלפ סע גנורעדנואווַאב

 ענייז ,זיירק ןש'רבח טניא ,ענליוו ןיא זדנוא

 -רַא עשיטסַאלּפ ןוַא עשירעלַאמ עקידריווקרעמ

 רעטפַאהרעטסיימ רעד סרעדנוזַאב ,ןטעב

 -יריד ןננוי סלָאמַאד םנופ טסויב-רוטּפלוקס

 ןיא ,רעטעּפש זיא רעכעלוו ,רעזעלג .ח טנעג

 שינארט .ןברוח ןופ טווצ רעקילורנ רעד

 .ָאטעג רענליוו ןיא ןעמוקעגנמוא

 -טננוװ יד ןיא ןיקציוועסופ ייב ןיא ?לכב

 רעקרַאטש ַא ןעמוקעגרַאפ ןרָאי עכעל
 ענייז ןיא ?גנארעג ןימ ַא "וצצורתיו,
 וצ געוו םעד ןופ ןשינעכוז ןוא ןעגנוםערטש
 יד ,ןעעז רימ יו ,טָאה ןעוועג חצנמ .טסנוק
 -עּפש םיא טָאה סָאװ ,הקושת-הניגנ עקרַאטש
 סלַא גנורילוטיט רעד טימ טניורקַאב רעט
 .רודה |זח

 -טקנעברַאפ טימ רע טנַאמרעד טציא ךָאנ

 ןיא ןרָאי-טננוי עשילידיא ענעי טָא טייק

 ןעמוקענסיוא סנטצעל זיא רימ ןעוו .ענליוו

 ןיא םיא ייב קרָאי וינ ןיא ןעגנערברַאפ וצ

 -ענ ןיילַא דנַא א ןענייז רימ ואוו ,זיוה

 ןיא טפיטרַאפ טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןסעז

 רענעגנַאגרַאפ רענעי ןגעוו סעומש ןרעננעל ַא

 טימ רע טָאה ,ענליוו ןיא טייצ רעשירעמיורט

 ןופ רַאּפ ַא ןזיוועגנ טפַאשטנילרַאפ ןימ ַא

 ,ןטעברַא-טסנוק עקילָאמַא עטיהעגנייא ןענייז

 .ויכרַא ןייז ןופ ןעמונעגסיױרַא טָאה רע סָאװ

 ןרעװ טנַאמרעד טנעקעג ליפ ךָאנ טלָאוװ'ס
 ,טיבעג ןטנַאמרעד ןפיוא ןיקציוועסוק ןנעוו

 ַא ןיא טריפעגקעווַא זדנוא טלָאװ סָאד רעבָא

 ?שיפַארגנַאיב-שינזח עטליצעג םצע יד ןופ טייז

 .ןכירטש
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 ןזח טימ רעדיוו דיז רע טפערט 1922 ןיא

 -פיוא טסלָאמַאד זיא רעכלעוו ,יקסווָאקדולַאז

 -רעביוא סלַא ענליוו ןיא ןרָאװעג ןעמונעג

 טייצ רענעי ןיא ."שדוקה תרהט , ןופ רָאטנַאק

 -ניז ַאנַארּפָאס ַא טימ יקציוועסוק טַארייה

 טנעקַאב ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ ,ןירעג

 רחסס .טאטפאה ןופ רַאכ "רימזה; םניא

 טיג רעכלעוו ,יקסווָאקדולַאז ןזח זיא ןישודק

 -ורב םענענייא ןַא טימ יוװ ,םיא טימ ּפָא ךיז

 ןוא גנודליב-םיטש ערעטייוו םיא טנרעל ,רעד

 ןזח םייב טכאנ ןוא גָאט קידנעייז .תונזח

 תודוסי יד ךעלדנירג יקציוועסוק טנרעלרעד

 רָאנעט יד .טסנוק רעשיגרוטיל רעד ןופ

 ייב ןעלקיװטנַא וצ ןָא ךיז טביוה עמיטש

 -דולַאז ןוא ,ץנַאלג ןוא טכַארּפ ןלופ ןיא םיא

 עיצַאריּפסניא ןוא טומ וצ םיא טיג יקסווָאק

 ךָאנ זַא ,ױזַא .םוידוטש ןקידרעטייוו םוצ

 ענליוו ןופ ּפֶא טרָאפ יקסווָאקדולַאז רעדייא

 -עג טרישזַאגנַא זיא רע ואוו ,דנַאלגנע ןייק

 -לַארטנעצ ןופ טמַא-תונזח םעד ףיוא ןרָאװ

 יקציוועסוק טרעוו ,לוּפרעװיל ןיא עגַאנַאניס

 רענליוו ןיא טשרעוצ ,ןזח סְלַא ןעמונעגנָא

 רעטעּפש רָאי ןייא זיולב ןוא לוש סלוװַאז

 ןעמונעגפיוא דובכ סיורג טימ ןיוש רע טרעוו

 םעד ןטערטרַאפ וצ .ןזח-טָאטש רענליוו סלַא

 רעטלַא רעטמירַאב רעד ןופ דומע ןקיד'סוחי



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 -ענ ןענייז סע ואוו ,ענליוו ןיא לוש רעסיורנ

 םינזח רעקידרעירפ רעד ןופ ןזיר ןענאטש

 ַא ט'מש'עג טָאה'ס עכלעוו טימ ,עדַאיעלּפ

 קישטנאמרעננוי ַאזַא רַאפ סע טָאה ,טלעוװ

 .הנרדמ רעטסכעה ןופ גנוכיירגרעד א טניימעג

 ?וש-טאטש רעטקיו יד טאה ןיקכ ראו

 השמ ןוח ןבָאה וצ ןנינענראפ םעד טָאהענ

 .רומע ריא ייב יקציוועסוק

 זיא אטָאריס ןושרנ ןזח ןעוו ,1928 ןיא

 טָאה ,עקירעמַא ןייק ןרָאװעג ןפורעגסיורַא

 רעקצַאמָאלט רעוועשרַאו ןופ טעטימַָאק רעד

 םעד ףיוא סרוקנַאק ַא טרעלקרעד ענַאנַאניס

 ןופ םינזח .טמַא תונזח םענערַאוװעג קידייל

 .עבָארּפ ףיוא ןעוועג ןענייז טלעוו רעצנַאנ רעד

 -נָאק םעד טניוועג יקציוועסוק רעגנוי רעד ןוא

 טימ לענש ריז טגָארטעצ ןעמָאנ ןייז .סרוק

 ןליוּפ ץנַאנ רעביא ךיוא עירָאלג

 טינ רעבָא דיז טננונַאב יקציוועסוק ןזח

 -רעד ןייז ןופ ט'רוכיש ראפ טיש טכשוװ ןוא

 רָאנ ןייז ןיא נלָאפרעד ןלַאסַאלַאק ןטכיירג

 ןופ העּפשה רעד רעטנוא .טננוי רעדנעילב

 רַאסעּפָארּפ ןטנרעלעג ןשינַאלַָאעט ןסיורנ

 זיא רע ןעמעװ טימ .ה/ יה ?'ז ראש רעניכאב

 -ָאלט ןיא טמַא ןפיוא ןעמַאזוצ ןענַאטשעג

 ןיירַא ךיז רע טפרַאװ ,ענַאנַאניס רעקצַאמ

 ליפ ןענעּפָאװַאב וצ דיז ,הדמתה סיורנ טימ

 רָאפ ךיוא טצעז ןוא ,ןסיוו ןשידיי טימ רעמ

 -סיוא יד ייב גנודליב עמיטש ןייז קיטייצכיילנ

 ןרָאסעּפָארּפ-לַאקָאװו עקיטרָאד עטסדנעייטש

 יקסנישזעשזב .פָארּפ :יוװ ,טייצ רענעי ןיא

 -עיל .פָארּפ ,(רערעל-גנַאזעג ס'ַארוּפעּק ןַאי)

 -לַאטיא ןַא) זענגאמ אטרעבמוא ןוא אויל

 ןוא עיצקעפרעּפ טכיירגרעד רע זיב ,(רענעי

 .קינכעט-גנַאזעג ןיא טייקפייר עלופ

 -ריוו ןוא גַארטרַאפ ןשירעלטסניק ןייז טימ

 -ננייא ןשטייטסיוא םייב סעיצַאירַאװ עזָאיט

 ןזה טָאה ,גנַאזענ עשינרוטיל סָאד קיטרַא

 טרעטסייגַאב קרַאטש רעיוהעגמוא יקציוועסוק

 סעדעי ןליפנָא ןגעלפ עכלעוו ,רערעהוצ ענייז

 ןעגנילש טושּפ ןוא הֹּפ לא הּפמ לוש יד לָאמ

 סָאװ ,ןָאט ןדעי ,טרָאװו סעדעי טפאנרַאפ

 ,טעמ שדקמ םעד ןופ ללח םעד טכליהרַאפ

 ןטבעוועגנייא ט טימ םיללפתמ וה קידננָארו טראפ

 ג םזיציטסימ

 .תומלוע

 יו - פ עכיוה ערעדנ
 עשיטסַאטנַאפ עכ | ע וע הא ןיג

 ןעמָאנ ס'יקציוועסוק ןזח

 טערנ יד רעבירא טיי היא ןהשוו וצ טמיהאב

 -סױרַא ןעמונעג םיא טָאה'מ .ןלױּפ ןופ ןצענ
 תוליפת ןוא ןטרעצנָאק ףיוא רעטפָא ןפור
 ץנאב ןוב ןהעטנעצ עסיורנ יד יא הוא

 יקציוועסוק השמ ןעמָאנ רעד .עּפָארייא ברעמ
 ,טסעּפַאדוב ,ןיוו ןיִא רבד םש ַא ןרָאװעג זיא

 ַא ןוא ןָאדנַאל ,זירַאּפ ,ןּפרעװטנַא ,לעסורב
 -ייוװ טינ ,תולהק עשידיי עסיורג ערעדנַא דס
 .ענליוו רעדָא עשרַאו ןיא יוװ רעקינ

 ;ריוהטיווא יראה
 |ן- הוע- נָא

 ןיא ןכוזַאב ייווצ עקידסלָאמַאד ענייז ךיוא
 ןטימ ןרָאװעג טניורקעג ןענייז לארשי ץרא

 ןקילייה ןיא םוקנָא ןייז .נלָאפרעד ןטפערגנ

 ןלַאנַאיצַאנ ןימ א ןפורענסיורַא טָאה דנַאל

 ןבירשרַאפ זיא רע .ּבוט-םוי קיזומ ןשידיי

 ענייז רַאפ בהזה רפס ןיא לָאמ ייווצ ןרָאװעג

 טימ לארשיל תמיקה ןרק תבוטל ןעננוטסייל

 רעד .תולפת ןוא ןטרעצנָאק עלופטכַארּפ ענייז

 םעד 2 ע טינ םויה דע ךָאנ ןעק בושי

 -רַאפ ייז טָאה יקציוועסוק ןזח סָאװ ,חוד תחנ

 ַָאעל טנעניריד ןסיורג ןטימ ןעמַאזוצ טפַאש

 טסלָאמַאד ןעמאזוצ ןענייז עכלעוו ,ווָאיל

 .ןטָארטעגסיױרַא

 ןטשרע םוצ ןטערטַאב ס'יקציוועסוק ייב

 רעביא דיז ןבָאה ןדָאב לארשי ץרא םעד לָאמ

 ההוד בריבא ?ה העשידיי רעה ןופ ןפאנ יד

 -רעד יד ןגָארטעצ קיכליה ןענַאּפַאנעמ עסיורג

 -ןָאפַאמַארג ענייז ןופ ןעגנַאלק עסיז עדנקיווק

 ןליּפש טזָאלעג לעיצעּפס טָאה'מ סָאװ ,ןטַאלּפ

 .םוּקנא ןייז רובכק

 ןיא לוסנָאק רעשיליוּפ רעקידסלָאמעד רעד

 רעטרעטסייגַאב ַא קידנהעה טָאה ,לארשי ץרא

 ןעקנַאשַאב םיא ,טרעצנָאק ַא ס'יקציוועסוק

 ליפ טימ ןוא גנונכייצסיוא-לאדעמ ַא טימ

 ַא רענייז ןיא טקירדעגסיוא ךיז טעטעיּפ

 טריצלָאטש הכולמ עשיליוּפ ןייז זַא ,עדער

 -עג ןזָאוטריװ ןוא רענריב ןסיורג ריא טימ

 .רעטסיימ גנאז

 ייליבוי ןקירָאי-10 םעד דובכל ,1938 ןיא
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 טמא-תונזח םעד ןטערטראפ סיקציוועסוק ןופ

 יד םיא טָאה ,ענַאנַאניס רעקצַאמָאלט רעד ןופ

 וצ ביולרוא ןַא ןבענעג גנוטלַאװרַאפ לוש

 ,עקירעמַא ןייק עזייר ַא ןכַאמ ןכעלנעמרעד

 קרַאטש ױזַא ןָא גנַאל ןופ ןיוש טָאה'מ ואוו

 -נמ לוש רעװעשרַאװ יד .ןרעה םיא טרַאגעג

 םעד ןייז הכזמ טלָאװעג בנַא ןבָאה םיניה

 :ַאב ץלָאטש טימ ןוא םוטנדיי רענַאקירעמַא

 ייז ןזח ַא בוט ןבא ןַא רַאפ סָאװ טימ ןזייוו

 -יא טציא קירעביא זיא .טשטנעבעג ןענייז

 -סַאיזוטנע ןַא רַאפ סָאװ יונענ ן'רזח'וצרעב

 ותעשב טָאה יקציוועסוק ןזח םשור ןשיט

 ןיא טירטסיורַא ןטשרע ןייז טימ ןפורעגסיורַא

 עשילננע ןוא עשידיי עצנַאנ יד .לָאה ינענרַאק

 טימ טסלָאמַאד ןעוועג ל?ופ ,עודיכ ,זיא עסערּפ

 -ַאב רעכעלנייוועגרעסיוא ןוא קיטירק-ביול

 -טסניק דומע ןסיורג םעד רעביא גנורעדנואוו

 .רעטסיימ טרעצנָאק ןוא רעל

 -ענ ןַאד םיא ןענייז סָאװ ,ןטָאבנָא עליפ יד

 ,עקירעמַא ןיא ןביילברַאפ וצ ןרָאװעג טכַאמ

 -ענ טָאה םיא .ןזיוועגקירוצ יקציוועסוק טָאה

 -צַאמָאלט רעד ןיא עשרַאװ ןייק קירוצ ןניוצ

 ,ןלױוּפ ןיא תונזח ןופ דיירגינעק יד ,לוש רעק

 וצ ,דומע ןופ ץנירּפ רעד ןעוועג זיא רע ואוו

 ןייז ;טקוקענפיורַא טָאה רערעדעי ןעמעוו

 -עטסייגַאב טימ טְליפעגנָא ןעוועג זיא טלעוו

 -הניננ ןקידנעטש טימ ,גנורערַאפ ןוא גנור

 טימ ,טפַאשקנעב רעזעינילער ןוא טשרוד

 .טייקכעלטעג רעד ןופ תודוס

 טָאה ,רעבמעטּפעס ןטשרע םעד ,19239 ןיא

 ךיילנ .גירק-טלעוו עטייווצ יד ןכַארבעגנסיוא

 -יײּפָארייא ןכילקערש םעד ןופ ךורבסיוא םייב

 ןלױּפ םוטעמוא יוװ רעירפ זיא ,ןברוח ןשיא
 תוליח עשיצַאנ עדליוו יד ןופ ןרָאװעג ןלַאפַאב

 רעשידיי רעטסערג ריא טימ עשרַאװ ןוא

 .ןרָאװעג טרידרַאבמָאב םַאזיורג זיא הלהק

 טינ טײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה עּפָארייא ןיא

 -רעד ךיז ןבָאה סָאװ ,תורושב עכעליירפ ןייק

 -וק ןזח ןגעוו ,םי טייז רעד ףיוא דיוא ןנָארט

 ַא דיז ןעמ טָאה זייוורעכילקילג .יקציוועס

 לע ןיא םיא ןַא ,טסואוורעד רעטעּפש טייצ

 עילימַאפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןעגנולעג סנ יּפ

 לגענ עשיצַאנ יד ןופ ןעװעטַארוצסיױרַא ריז

 ענענרָאברַאפ ךרוד ךיז ןעלגומשרעבירַא ןוא

 קידננַאלשרעד ,גוב דייט םעד רעביא ןגעוומוא

 וצ ךיז טָאה סע ואוו ,קָאטסילַאיב ןייק דיז

 .טכַאמ עשיטעווַאס יד ןעניפעג טייצ רענעי

 נודַאלנייא ןַא ךיילנג טמוקַאב יקציוועסוק

 -ןָאק ַא ןכַאמ וצ םוירעטסינימ-טסנוק ןופ
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 ןיא ןטרעצנַאק טימ ףיוא טערט רע .עװקסָאמ

 ןוא סילפיט ,וקַאב ,קסווָאלדרעװס ,סעדָא

 -פיוא-טרעצנַאק עכיירנלָאפרעד ענייז .וועיק

 -עטסייגַאב ערעיוהעגמוא סױרַא ןפור ןטירט

 עשילַאקיזומ עניײמענלַא עקיטרָאד ןיא גנור

 ,טרעצנַאק ןטשרע ןייז ךָאנ דיילנ .ןזיירק

 רעװקסָאמ ןופ ןרָאוװעג טרישזנַארַא זיא סָאװ

 קיזומ ןבָאה ,םוירָאטַאװרעסנַאק סגנוריגער

 רָאג ךיז עסערּפ רעשיסור רעד ןופ רעקיטירק

 -יזומ ןסיורג םעד ןופ ןביױולּפָא טנעקעג טינ

 ןטעװעטַארעגּפָא םעד טימ סניוועג ןשילַאק

 ןפורעג טרָאד זיא רע יו ,יקציוועסוק ?יאַאכימ

 .ןרָאװעג

 ,ןעוועג זיא ייברעד עטסקידריווקרעמ סָאד

 -גָארּפ טרעצנַאק רעקידסלָאמַאד ןייז ןיא סָאװ

 -עג ייר ַא ןסָאלשעגנייא טָאה עכלעוו ,םַאר
 ,סעירַא ערעּפָא עשיליוּפ ןוא עשיסור ענעבילק

 ,גנַאזעג שינרוטיל שידיי ןוא סעירָאטַארַא

 יד טַאהעג לַאפייב ןטסערג םעד אקוד טָאה
 ןייז טּפיוהרעביא ..לײט-םַארנַארּפ ערעטצעל

 -עלַא טָאה ןעגניז ירדנ לכ קידנּפַאכרַאפ-המשנ

 -עגטימ ןטסקרַאטשמַא רערעהוצ יד ןופ ןעמ

 שממ רךיז ןבָאה ןדיי יוװ ןדיי-טינ ןוא ,ןסיר

 .ןרערט ןיא טקייוועג

 -סייגאב סיורג ראפ םיא ןעמ טָאה וועיק ןיא

 טרעצנָאק ןופ טנעה יד ףיוא ןגָארטעג גנורעט

 -עג טרָאד טשרע ןוא ,ןיירַא לעטָאה ןיא לַאז
 ןָאקלַאב לעטָאה ןופ ןעגניז סעיינַארעביא טזומ

 -רַאפ זיא סָאװ ,םוקילבוּפ ןשיטסַאיזוטנע םוצ

 .סַאג ןפיוא ןעוועג טלמַאז

 גירק ןשיסור-שטייד ןופ ךורבסוא ןכָאנ

 ןעמַאזוצ ,יקציוועסוק זיא (1941 ,ינוי ןט-99)

 טריאוקַאוװע ,רעלטסניק ערעדנַא עליפ טימ



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 ייז קידנטיהסיוא ,דנַאלסור ףיט ןיא ןרָאװעג
 .רַאפעג-טנָארּפ ןדנעָארדַאב ןופ

 -סינימ סגנודליב ןופ גנַאלרַאפ םעד ףיוא

 -יא רוט טרעצנָאק ַא ךרוד רע טריפ םוירעט

 ענייז .דנַאלסור רעטיירב ןוא רעטייוו רעד רעב

 רעקידנריריּפסניא ןַא יוװ ןעניד ןטרעצנָאק

 עשירעפמעק ןוא טסול-סנבעל קידנקעװ ,חכ

 ןופ רעצרעה רעטנזיוט עליפ ןיא גנוגיטומרעד

 ייס ,ןרוי ייפ .רענריב עקירפריפ-סנירק יד

 ּתומוקמ עטסנפרָאוורַאפ עמַאס יד ןיא ,ןטסירק

 רעד .עירָאטירעט רעשיסור רעקיזיר רעד ןופ

 -רעלדָא ףיוא יוװ דיז טָאה יקציוועסוק ןעמַאנ

 -נואווַאב ןוא ביול טימ ןנַארט ןעמונעג לנילפ

 -ייצסיוא עטסערג יד טמוקַאב רע .גנורעד

 -עלטסניק ןייז רַאפ גנורינער רעד ןופ גנונעכ

 .גנוטסייל רעשיר

 ןטלַאק םעד רע טזָאלרַאפ 1942 ביוהנָא

 לָאצ ַא ןבעגעג טָאה רע ואוו ,לַארוא 0

 ןייז .עיזַא-לטימ ןיא ןָא טמוק ןוא ,ןטרעצנָא

 טביוה ?קיצ םעיינ ַא ןופ טרעצנַאק ר

 ןופ טָאטש-טּפיוה יד ,טנעקשַאט ןיא ןָא דיז

 .ןַאטסיקעבזוא

 ןעמונעג טָאה שטייד רעד ןעוו ,1944 ןא

 -ַאפ ןייז יקציוועסוק רעביא טריפ ,ןטערטּפָא

 רעד ןיא ,זַאקװַאק ףיוא עיזַא-?טימ ןופ עילימ

 טרָאד .סילפיט ,עיזורנ ןופ טָאטש-טּפיוה

 -יצנירּפ רעד ןרעוו וצ ןדַאלעגנייא רע טרעוו

 -הכולפ רעשיניזוהג רעד ןיא ראנעט- אה

 .ערעּפָא

 רעד ןיא יקציוועסוק טנניז 1946 ןיב

 עדנטייל יד ןיא ל?אפייב סיורג טימ ערעּפָא

 -ַארט ַאל ,אקסָאט ,אטעלָאניר ןופ ןלָאר-רָאנעט

 .ַא.א ווָאנודַאג סירָאב ,ַאטַאיוװ

 -וצ יקציוועסוק ןזח זיא המחלמ רעד רָאנ

 -טכילפ ,ןדיי עשיליוּפ םָארטש ןטימ ןעמַאז

 -נעמוקנָא .ןליוּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ ,ןעגניק

 ןיא ץלא יו ןעזרעד ןוא עשרַאװ ןייק קיד

 ָאטשינ --- ןרָאװעג טשיװענּפָא ןוא טסיוורַאפ

 ענייש יד רעמ אטשינ ,ןדיי עקיצרַאה יד רעמ

 -ַאב םיא זיא ,לוש רעקצַאמָאלט עקיד'תוכלמ

 זיא ןדנואוושרַאפ ךיוא ןוא רעדיוש ַא ןלַאפ

47 

 .ןבעל ןרַאפ סערעטניא רעצנַאג רעד ןרָאװעג
 .טנָאלּפעג טָאה ליפעג-שואי רעכעלקערש ַא

 -סגנונפָאה זיא סע ןכלעוו ַא ןופ ןמיס ןייק

 ַא ןעוועג ןפָאלשענסיוא רָאנ זיא'ס .לַארטש

 ט ןנעוו ןַאט וצ טכַאר

 ...טםפנוקוצ רעד רַאפ ןוויטקעּפפ

 -רעפ זיא סע עכלע וו

 -עננייא יקציוועסוק ןזח טרעוװ ,קילג םוצ

 -ערּפ ןשיליוּפ ןקדסלָאמַאד םעד ךרוד ןדַאל
 םענייא ןיא טרעצנָאק ַא רַאפ רעטסינימ-רעימ

 -טנעמַאלרַאּפ ענעבילבעגרעביאדץנַאג יד ןופ
 ד ןרעה ןעמוקעג םיא ןענייז'ס ואוו ,ןלַאז

 רעד ךיוא ןוא גנורינער עשיליוּפ עצנַאג

 רעשיטַאמָאלּפיד רעשידנעלסיוא

 עניפעג ריוא דיז ןבָאה סע עכלעוו ןשיווצ

 של ןוא עקירעמַא ןופ ןרָאדַאסַאבמנ

 םענעי ןופ םשור ןטרעטסייגַאב םעד קנַאד ַא

 עשילגנע ןעמוקַאב וצ םיא טגנילעג טרעצנָאק
 עדייב יד ןכוזַאב וצ סעזיוו רענַאקירעמַא ןוא

 .רעדנעל

 ֹי

 יקציוועסוק השמ דיז טפערט דנַאלגנע ןיא

 ,םינזה עטסואוואב ,רעדירב יירד ענייז טימ

 -סיוא טָאה עכלעוו ,רעטומ ןייז טימ ריוא ן

 סיורג .טפַאשקנעב ןופ ןניוא עריא טנייווענ

 ךָאנ שינעגעגַאב רעד ןופ דיירפ יד ןעוועג זיא

 .גנודיישעצ ןופ טייצ רעגנַאל ַאזַא

 ןבעג וצ ןדַאלעגנייא טרעוו יקציוועסוק ןזח

 ורעדנַא ןוא ןָאדנָאל ןיא ןטרעצנָאק עירעס א

 ןטירטפיוא-טרעצנָאק יד .דנַאלננע ןופ טעטש

 סָאװ ,גלָאפרעד ןטפערג ןטימ טניורקעג ןרעוו

 .ןלעטשרָאפ רָאנ דיז ןעק רעלטסניק ַא

 -עסוק טיג ,1946 ,רעבמעצעד ןט-21 םעד

 ןייז ,לָאה טרעבלַא רענָאדנַאל ןיא ,יקציוו

 ,194/ ,רַאונַאי עדנע ןוא ,טרעצנָאק דיײשּפָא

 .עקירעמַא ןייק עילימַאפ ןייז טימ ּפָא רע טראפ

 וד ,קיטיירפ ,קרָאי וינ ןייק ןעמוקנָא םייב
 ינּפ תלבק רעזעידנַארג ַא זיא ,רַאונַאי ן1
 טימ יקציוועסוק ןזח רַאּפ ןעוועג טרישזנַארַא
 -רָאד םעד דרוד עילימַאּפ רעטעועטַארעג זייז
 -ָארּפ ןופ טעטימָאק ַא .דנַאברַאפ-םינזח ןקיט
 טימ םיבורק ןוא ןטנעגיריד ,םינזח עטנענימ
 טרַאװעגּפָא םיא ןבָאה ענייז רערערַאּפ לֶאצ ַא
 .ףיש רעד ייב

 םעד
= 
- 

 ןײז
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 עקירעמַא ןיא ךיז ןצעזַאב סיקציוועסוק

 -יישרַאפ ןיא דיירפ סיורנ ןפורענסיורַא טָאה

 -םינזח םניא סרעדנווזַאב ,ןזיירק עשידיי ענעד

 ןעמוקענוצ זיא ןעייר ענייז וצ סָאװ ,רענַאל

 רעטונג ַא ןוא רעלטסניק-דומע רעסיורג אזַא

 עקיליורג ענייז ץַארט טָאה רעכלעוו ,ענעלָאק

 -ענ טינ ראה א ףיוא ךיז ןעגנובעלרעביא

 -רַאפ .שירעלטסניק ייס ,שיזיפ ייס טרעדנע

 -ָאק ןוא רעכייר ליפ ךָאנ שירעלטסניק ,טרעק

 .קירוצ רָאי 9 טימ יוװ רעלופריל

 םעה ןבענוצרעביא ןיז יאדכ אד טעװ

 דובכל אבה ךורב ןכעלרעייפ םעד ןופ טסקעט

 ןיא סָאװ ,ןעמוקנָא סיקציוועסוק השמ ןזח

 רעשידיי רעקרָאי וינ רעד ןיא ןענישרעד

 :עסערּפ

 ןופ רעדילגטימ עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא;
 -ַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ דנַאברַאפ-םינזח
 אבה ךורב ןקיצרַאה ַא רייא רימ ןשטניוו ,עד

 .דנַאל ןיא ָאד ןעמוקנָא רעייא וצ

 טָאה רע סָאװ ,דרבתי םשה ןעקנַאד רימ,

 ריא יו תונזח ןופ לייז ַאזַא טקנעשעג זדנוא

 עשידיי סָאד סָאװ ,ןברוח ןסיורג םעד דָאנ --

 קידנרילרַאפ ,טכַאמעגכרוד טציא טָאה קלאפ

 יחולש עיירטעג ןוא עטבַאנַאב רעטרעדנוה

 .רובצ

 ןיא גנורעדילגנייא רעייא זַא ,ןפָאה רימ,

 -ייב ליפ טעוו החּפשמ םינזח רעניה רעזדנוא

 רעזדנוא ןופ גנוכעלקריוורַאפ רעד ןיא ןגָארט

 ָאווינ םעד ןביוהרעד וצ ,לַאעדיא ןעמַאזניימעג

 ."עקירעמַא ןיא תונזח ןוא ןזח ןופ

 הרדס ַא ןָא רעדיוו דיז טביוה טמַאזעגמוא

 ןענייז סָאו ,ןטרעצנָאק סיקציוועסוק ןופ

 ערעסערג ייר ַא ןיא ןרָאוװענ טרישזנַארַא

 ןייז ןוא ,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ טעטש

 ַאג ןרעביא םסרופמ רעמ רָאנ טרעוו ןעמָאנ

 .טנעניטנַאק ןעצ

 ןופ עוויטַאיציניא רעד ףיוא ,1950 ןיא

 ,רימ טימ ןעמאזוצ ןמש ןמחנ ענעלָאק ןיימ

 ַא ףיוא טרישזַאגנַא יקציוועסוק השמ טרעוו

 םעד) לָאה יסעמ רעטנָארָאט ןיא טרעצנָאק

 םנופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ,(ץרעמ ןטס(6

 יה = יו .ןדיי עשיליוּפ יד ןופ דנַאברַאפ

 נָאק רעטשרע ןייז זיא ןטרַאוװרעד טנעקעג

 -ַאק ַא ןעוועג טָאטש ןיא ָאד טירטפיוא-טרעצ

 -םוי ע'תמא ןַא ןוא ףמואירט רעלַאסָאל

 ,הניגנ יבהוא עליפ רַאפ שינעעשענ עקיד'בוט

 -ןָאק עקידנגלַאפכָאנ ייר ַַא קידנפורסיורַא

 .ןטרעצ

 -ןאפ -  רענניז רעטירד רעד זיא סָאד,

 סָאװ ,רעקיזומ רעטסואווַאב ַא רימ טרעכיז

 -וק םייב ייר ןייא ןיא רימ טימ ןסעזענ זיא

 טלָאװ ךיא סָאװ -- טרעצנַאק יקציוועס

 -רע רעד .ןרעה וצ ןרָאוװעגנ דימ טינ לָאמנייק

 -עט רעשינעילַאטיא רעד ןעוועג זיא רעטש

 -- עטייווצ יד ;ָאזורַאק ָאקירנע ,גינעק-רָאנ

 ָאטלַא-רטנַאק עשרענענ עכעלכיײלגרַאפמוא יד

 זיא רעטירד רעד ןוא ;ןָאסרעדנע ןָאירעמ

 -עסוק השמ רעגניז רעשידיי רעסיורג רעד

 ".יקציוו

 ןופ רעקיטירק קיזומ יד

 ןענייז ןעננוטייצ עשילגנע

 רַאפ גנורעדנואווַאב ןוא ביול ליפ טימ סיורַא

 טימ .רעלטסניק גנַאזעג ןשידיי ןסיורג םעד

 -ָאה סעיצַאוװרעזבָא עשיטילַאנַא-טרעטסיינַאב

 ןכייר םעד ןנעיי ןבירשעג ןטנעזנעצער יד ןעב

 רעלַאנעמָאנעפ סיקציוועסוק ןופ רעטסיגער

 גנַאזעג ןייז ןופ גנובַאגַאב סיורנ ןוא עמיטש

 .גנולדנַאהַאב

 רעטנָארָאט 3 עלַא

 ןגרָאמ ףיוא דיילג

 םעד ןסענרַאפ טינ לָאמנייק ךריוא לעוו'כ

 טפַאשרַאפ רימ טָאה סָאװ ,חור תחנ ןסיורג

 ייב יקציוועסוק השמ רַאפ םינּפ תלבק רעד

 בילקרַאפ דיז ןבָאה סע ואוו ,זיוה ןיא רימ

 -טפַאשלעזעג לָאצ ַא ןוא םינזח עלַאקָאל עֶלַא

 -רַאפ םיערמ תביסמ ַא ןיא ןוא רעריפ עכעל

 .טנווֶא ןלופסונעג ַאזַא טכארב

 ןעמוקעגסיוא רעדיוו רימ זיא 1991 ןיא

 ַא ןופ טעקנַאב-סולשּפָא ןַא ייב םיא ןרעה וצ

 -טעמ רעשידיי רעד ןיא רָאּפנעמַאזוצ-םינזח

 ןיא יקציוועסוק ואוו ,קרָאי ןינ עילָאּפָאר

 ,ץנַאטסניא רעטסערג רעד רַאפ ןטָארטעגפיוא

 -נוא ןיא גָאט וצ טנייה ןגָאמרַאפ רימ סָאװ

 קציוועסוק .טלעוו העט טעיפ רעזד

 עכעלטע ןופ הדע ןַא ראפ ןעגנוזעג ןַאד טָאה
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 5 טז

 יי טיי פא טאטטפ

 .סקניל וצ סטכער ךופ

 ןַאּפמָאק ןוא ןטנעגיריד ,םינזה טרעדנוה

 -ורַאב טלעוו טימ לָאצ ַא ייז ןשיווצ ,ןרָאט

 -ַאב ןענייז רענייא יװ עלַא .ןעמענ ענעפ
 טשרעה

 ןעוועג ןט םושיכ ואת א / /.
 ןופ שממ ְ

 -עה ןיא ןנַארטענקעװַא טָאה סָאו ,סנַארט

 טָאה'מ .הרישה לכיה םוצ ,תומלוע ערעכ
 קרַאטש יד ןופ ןענעיײילּפָארַא טנעקענ טלוב

 ןוא םלוכ םכסה םעד רע'מינּפ עטרעטסייגַאב

 -וצ םעד ןּפיל יד ףיוא הכרב רעליטש א טימ

 רשכ תמאב רע טָאה "רודה ןזח, ןרַאפ גנונ
 ,סָאמ רעסיורג ַא ןיא רָאג ,םינּפה .טנידרַאפ
 ןכעלרעייפ םענעי ןיא טקריוועגטימ טָאה
 ןופ ,הביסמ עשילַאקיזומ עסיורג יד טנוװָא
 רעכלעוו
 זרה י ר יי יב חר ר י א*
 טריריּפסניא

 ןלופ

 עלעיצנעט
 רעשירענ

 ןיא ןוא טפַארק רעטסלופ
 ןייז

 י'יא
 ןרופ

 טָאה

 ףךָאֹנ ןוא רע

 ךיז ןקעלּפטנַא וצ ןרָאװעג

 א 20 יד טימ ץנאלנ

 -ניז רעטשטנעבעג ןייז ןופ תוחכ

 ןרירטסנַאמעד וצ ףיוא גנובַאנַאב

 טירָאלָאק ןטסנעש

 םיטש ענעטנַאילירב ךעלכיילנרַאפמוא

 סָאװ ,ןשזַאסַאּפ-רוטַארָאלַָאק עקידלרעּפ

 ןזָאלצענערג ןוא גנוניוטש וצ טכַארבעג

 ןופ ךשמ ןיא .םזַאיזוטנע

 ךיא בָאה ערעירַאק רעשינזח

 .1990 ,ָאטנַארַָאט ןיא ךוזאב ןטשרע סיקציװעסוט

 .ץיבלַאטס ןתנ ןוא יקציװעסוט חשמ ,ץיגלאטס לאומש

 ןטבילַאב ןיימ 0 וצ עיגעליווירּפ יד טַאהענ

 ציוװועסוק השמ טניירפ טנגוי

 עכייז ןופ יי תודע 0

 .ענליוו יא
 ץלַא דיא

 עשירעלטס

 -גנַאזעג

 ןרעבױצַאב

 עטשכוב ןיא ײ ו ןופ ןיז ןכעלב

 לעז ןיא טרעצנָאק ַא ןגעוו

 טרעדנואווַאב רעמ

 ,רעלטסניז
 ןוא

 ןצנַאג םעד ,טרָאו ר

 ןיילַא בנא צי
 ושינוח עטש רע

 בָאה לָאמ סעדעי
 -רזויאא

 -- ענייז

 ננוכיירנד
 1 ,א-'- עד

 3 -ווו ו!וית רָאי

 רובכל) ןייארַאפ ןטנעגיריד ןשידיי רעקרָאי
 ןבָאה סע ואוו ,(ץנעטסיזקע רעקירָאי 28 רעד
 עטסעב יד ןעגנוזעג

 גק-ןזח רעטמירַאב
 י'יא6* 'רידר;אווי ה7/
 ו= . ןיא ןב 2יז

 רָאטיזָאּפ
 ווירב ַא יויד דר

 ןימ ַא ןעוועג זיא סָאד,

 ע

 רעד רימ טָאה ,םינזח

 רז חיוווו וזאוהו
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 :וושלה הזב
 .| וש , ווו =

 ױ יד יו ה זי ר זי " =

 | ןופ טסעמרַאפ



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 :רעװו זיא רעװ .  הוחוכ עשינוקה עטסעו

 --טגָאוענ רעקיטכיר רעדָא ,רעסעב זיא רעוו

 .ןעננַאלרעד רעכעה ןעּק רעוו

 םיחאה ,דוד ןוא השמ ןעגנוזעג ןבַאה סע,

 -ךלַאו עלעבייל ,רעשיוא השמ ,יקציוועסוק

 ינח) ןַאגַאק-װָאּפַאק ,ןָאסלעדייא ףסוי ,ןַאמ

 טָאה סע .(ןעמוקעג טינ ןענייז קישטניּפ ןוא

 ןיא "טייפ , רעסיורג ַא לידבהל יו ןעזעגסיוא

 טעװ ןעמעוו רעוװ ,ןעדרַאנ רעווּקס ןָאסידעמ

 יו ריוא זומ ךיא ןוא ..ןעמנאלרעד בעטעב

 רעזדנוא ,יקציוועסוק השמ זַא ,ןבענוצ רעד

 .רעניוועג ןוא רעניז רעד סיורַא זיא ,טניירפ

 רעדעי ,טונ ןעוועגנ ןענייז םינזח ערעדנַא יד

 -יטנייה ייב רעבָא ,ןטייקכעלנעמ ענייז טיול

 רעד השמ זיא ,רוד רעזדנוא ןיא ,טייצ רעק

 י ומ

 טכַארבעג ךיוא ָאד ךָאנ"לָאז םולש םוצ
 עסערּפ לארשי רעד ןופ ןנוצסיוא רַאּפ ַא ןרעוו

 -טרעצטנאק רעטירד רעקיטראד ןיז טעװ

 ןופ גנוטייצ עשידיי יד .1984 ןיא העיסנ

 :סערעדנַא ןשיווצ טביירש ,טסוניױוא ןט1

 עקיטשרוד יד ןיא טָאה יקציוועסוק השמ,
 ייז טָאה רע ,המשנ עיינ א טצעזעגניירַא ןדיי

 (רעטנעצ ןיא) יקציװעסוק השמ תעב ,5 םש שא טאהטארשא הפ'וש ןעששטשג ןש =

 גנונכײבסױא ןא טידנעצעטַאב ,לארשי ןיא רוט-טרעבצנַאט ןטרעפ ןיײז ףיוא וטצלוטעגנא זיא

 ,סעזאב עשירעטילימ יד יא 1954 יא ןטירטפיוא ענײז ראפ ל"ח3צ טפ לאדעצמ סענעדלָאג א

 .טשײה עוו" יד טרעטסעגאב טאה הט ראש

 ן"א טאה"העג טָאה העפלעט .הדצספקאש סט ץײװ טאטש יטצ'טשסוס םשש (וספ טקצש7

 ;עראי יג .טצאקיא 0עטל יא אס טיט םיטשוש
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 ןשירפ-דימת ןטלַא םעד ןיא טריפעגניירַא

 ןעוועג זיא סע .ןעגנופַאש עשידיי ןופ לַאוװק

 -מיטסקלָאפ ,חסונ רעקידרוקמ :ןרעה וצ סָאװ

 -רַאה ,שטיינק רעשידיי ,טימענ רוטלוק ,ךעל

 יו טקריוו סָאװ םיטש א ןוא םינוגנ עקיצ

 : .םַאזלַאב רעטוג

 טרעצנָאק ןלופסונענ םעד ןופ ןבָאה רימ,

 רעד ןגעוו יירעדער עצנַאג סָאד זַא ,טנרעלעג

 -עוועג םעד ןופ רוטלוק-תולג "רעטבעלענּפָא,

 ןוא םוטנדיי ןשיאייּפָארייא-חרזס םענעז

 טשינ זיא -- רוטלוק-םיונה לככ ַא ןגעװ

 טיירג ןענייז ןדיי .קַאבַאט קעמש ןייק טרעוו

 יד ןלָאצַאב וצ ןוא לאז ןדעי ןליפוצסיוא

 ייז טינ ןעמ ביוא ,וליפַא ןטעליב עטסרעייט

 ןעמ ביוא ,חסונ רעייז ,טייקכעלמיטסקלַאפ

 טּפעש ןעמ ביוא ןוא טפַאשקנעב רעייז טליטש

 טצכעל םלוע רעד .לַאווק ןלענינירַא םעד ןופ

 רוקמ םענעגייא ןייר וצ ,לַאװק ןשידיי םוצ

 ןיא טכַארבעגניײרַא ייז טָאה יסציוועסוק ןוא

 ".לאווק םעד

 ףענייו ןיא טביירש םילשורי ןופ רוה וּב

 -ייצ רעקרָאי וינ ַא וצ ץנעדנַאּפסערָאק ַא

 :(טסוניוא ןט-20) גנוט

 -נוזעג -- ןעמוקענ זיא יקציוועסוק השמ,

 .טגיזעג ןוא ןעג

 -נגָאנ עפיט ַא לארשי ןיא ןַארַאפ זיא סע,

 ןשידיי ןקילָאמַא םעד וצ טפַאשקנעב עקיד

 וצ .תורוקפס סקלאפ עטלַא !ד וצ .ןםעל

 -ַאב טינ ןוא רעטשלעפעג טינ רעקיד'תמא

 .טייקכעלמיטסקלָאפ רעשידיי רעטצוּפ

 -רעד וצ ןזיוװַאב טָאה יקציוועסוק השמ,

 םנופ רעצרעה יד ןעניוועג וצ ,לארשי ןרעבָא

 ץרַאה ןשידיי ןופ טּפעש רע לייוו ,בושי ןצנַאג

 ךיי םוצ ןעמוקעג זיא רע .רצוא-סקלָאפ ןייז

 טימ רָאנ ,טסנוק רעטנרַאבענסיוא טינ טימ

 ןח ןשידיי ןוא ץכערק ןשידיי ןכעלרעה םעד

 ;טניזשעג ןוא

 ןופ טסַאג רעד טציא ןזיא יקציוועסוק,

 -עגכיוה ןוא ןרָאטסינימ יד ,לארשי ץנאנ

 ןוא םיא רעביא ךיז ןסייר ןעמַאד עטצעש

 ןַא טנדרָאעגנייא ריא רַאפ טרעוו טנוװַא ןדעי

 יד טפערט'מ ןכלעוו ףיוא ,טעקנַאב רעדנַא

 ץיולאטספ ןּתַנ

 עדייבענ-המיבה רעד רַאפ .ינּפ-לארשי עצנַאג

 ,ןשטנעמ רעטנזיוט טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענייז

 קוק ַא ןּפַאכ טלָאװעג שטָאכ ןבָאה עכלעוו

 .רעלטסניק-ןזח ןטמירַאב טלעוו םעד ףיוא

 טינ לָאמנייק ךָאנ טָאה לַאז-המיבה רעד,

 -ילעטניא לארשי רעד ןופ םלוע ַאזַא ןעזעג

 ןיא טסערּפעגנעמַאזוצ ,ןסַאמ יד ןוא ץנעג

 לַאז םעד ןיא ןעמ טָאה לָאמנייק ןוא לָאז ןייא

 -מוא ַאזַא טימ רעלטסניק ַא ןעמונענפיוא טינ

 ".םזַאיזוטנע ןרעיוהעג

 יקציוועסוק טרעוו רעטעּפש רָאי ַא טימ

 :טרעצנַאק ןטרעפ א ףיוא טרישזאגנַא

 טרעכיירַאב סָאו ,לארשי תנידמ ןיא רוט

 רָאקער ןסיורג ןייז רעמ רָאנ לָאמַא רעדיוו

 .ןגלָאפרעד עשירעלטסניק עלַאסָאלָאק ןופ
 לא 2 לא

 ןייז ןעוועג ךדיוא זיא ףמואירט רעסיורג ַא

 ,עקירפַא םורד ןיא 1999 ןיא העיסנ-טרעצנָאק

 ךעלרעייפ גרובסינַאהָאי ןיא זיא רע ואוו

 -ינער טָאטש רעד ןופ ןרָאוװעג ןעמונענפיוא

 ןעוועג לופ זיא עסערּפ עקיטרָאד יד ןוא גנור

 .ןטירטפיוא עשירעלטסניק ענייז ןופ ביול טימ

 ַא ןיא .עקיסקעמ ןיא סנטצעל ךיוא ױזַא

 ,19860 ,רעבמעווָאנ ןט-30 ןופ םענייז ווירב

 רימ טביירש ,קרָאי וינ ןייק קידנעמוקקירוצ

 גורעטסיינַאב ליפ טימ יקציוועסוק השמ בנא

 ָאקיסקעמ ןיא רוזַאב ןכיײרגלַאפרעד ןייז ןנעוו

 ןקיטרָאד ןנעו תוכרב טימ לופ זיא ןוא

 :בושי ןשידיי

 ןוא עטלַא טימ דנַאל עיינ ַא --- רימ רַאּפ,

 ןייט טימ ה ב יי טקיווקרעד .טנוירפ עַײנ

 לסיב ַא אחרוא בנא .ןענװַאד ןוא ןעגניז

 -נעש יד ןופ םענייא ןיא ךיז טורענּפָא

 זיא סע ןעוו בָאה ךיא סָאו רעצעלּפ עטס

 טָאה טַאמילק רעד סָאװ טּפיוהרעביא ,ןעזעג

 ןטימ ריז טנַאקַאב .טנידעג טוג רעייז רימ

 םָאו ןריי ענייפ טימ ללכבו ןבעל ןשידיי

 תנידמ ןוא לארשי ל?לכ רַאפ ךס ַא ןעוט

 ןריפ ןוא טוג רעייז טרָאד ןבעל ןדיי .לארשי

 -יטעט עכעלטּפַאשלעזעג-רוטלוק עכייר ַא ןָא

 גנואיצַאב עמערַאװ רעייז ַא ןבָאה ןוא טייק

 ךיז ןלעוו ריס ןעוו .הניגנ רעשידיי רַאפ



 ןבעל ןשידיא ןיא חניגג

 ןזח לאה יטיס שא םיגפ לבקמ זיא (סטכער) עקירפא ,גרובסעגאהאי טפ ראיעמיטאטש

 ןופ רָאטנאטרעביוא ,יטביװעסוק הסחמש רעדורב ןײז ןופ טיײלגאב ,יקציװעסוט חשצמ

 .עפ55פ ,טששטפ יש

 ןבענרעביא רייא ריא ?עוו ןפערט דעלצריק
 . ןטיקקעצניא ךה א

 ביול טימ לופ יקציוועסוק זיא סרעדנוזאב

 : רעשידיי רעד ןופ רָאטקַאדער ןקיטרָאד ןגעוו
 טביא רעכלעוו ,ןייטשניבור השמ ,גנוטייצ

 ןופ גנַאג ןפיוא העּפשה עסיורג רָאנ ַא סיוא

 .אקיסקעמ ןיא ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג-שידיי

 ןיא ךוזַאב ןקיטרָאד ןייז ןופ טייצ רעד רַאפ

 ןרָאװעג טעדניירפַאב טנעָאנ רעייז יקציוועסוק

 ַא דיז טימ קידנעמענטימ ,ןענייטשניבור טימ

 .םיא ןגעוו גנוניימ ענעביוהעג רָאנ

 ַא ןופ ןנוצסיוא עקינייא ךיוא ןענייז טָא

 יכדרמ ןופ ןבירשענ ?קיטראזביו ןרעכע

 (=:אנַארַאק

 ןעוועג ריזחמ טָאה יקציוועסוק השמ;

 1996 .וואנ ןט'8 ,אקיססקעמ ,"געו רעד , (*

 -יפּת יד טכארבענ טָאה רע -- הנשויל הרטע

 רעלענָאיצַאמע רעפיט ןופ לַאװק םוצ תול

 .שינעבעלרעביא

 טנלָאפענכַָאנ רעדעי טָאה גנונַאּפש טימ,

 ןופ טלרינשעג ךיז טָאה סָאװ טרָאוו סעדעי

 ?טרעקה עטסנויפ יד יו  ןדלאה יו

 גנונַאטַאב עשילאקיזומ טינ ננאזעג ןייז,

 ןא הוא .תוקיכק יד ןופ רעטרעוו יד וט

 -ניא םעד טשינ טייטשרַאפ סָאוװ רעד וליפַא

 רעד ךרוד ייז טליפרעה ,תוליפּת יד ןופ טלַאה

 .עיצַאטערּפרעטניא רעשילַאקיזומ

 רענעט-םינונחת ןוא טיײקטרַאצ קידנרעה,

 -רַאפ ןַאד טרעוו ,ליומ סיקציוועסוק השמ ןופ

 ןיא ןועמש 'ר ןופ -- גאז רעד דעלדנעטש

 אלא ,עבק ךתלפת שעת לא -- תובא יקרּפ

 סָאד -- "םוקמה ינפ? םינונחּתו םימחר

 -בַאש תוליפת ענייד ןנָאז טינ טסלָאז ,טניימ
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 ןבעגניירַא רָאנ ,שינעמוקּפָא ןַא יוװ ,ןָאל

 .תוליפת יד ןיא טלַאהניא ןוא המשנ

 -ךלָאג ַא טָאה סָאװ ,יקציוועסוק השמ ,

 לש ונובר רעד ןעמעוו ,רָאנעט םענעלַאטעמ

 ,תורוד ליפ ןיא םענייא טימ הכזמ זיא םלוע

 זיא רעבירעד ןוא שדוקה חור ךיוא טנַאמרַאפ

 -ּפעשסיואמוא ןַא -- "רבנתמח ןיעמ, ַא רע

 ַא ןיא יו זדנוא טריפ רע ,לַאװק רעכעל

 רעטצענערגַאבמוא ןוא גנואיינַאב ןופ ערעפס
 ננובעלר ועביא רעשירפ

 טנָאמרַאפ ןענניז קיד תוליפת טרַאצ ןייז ,

 -פיוא טעטינומיא ןַא יו טניד סָאװ חוכ םעד

 ? סָאװ ,טײקטלצרַאוװעגנייא יד ןרעדורוצ

 נ רעשידיי רעדעי ןיא ןנרָאברַאפ ףיט

 א

 ענייז יקציוועסוק טביוהרעד רָאנ טשינ,

 ךיוא טננערב רע -- ןעלמיה יד וצ .תוליפּת

 ןרעה סָאװ עלַא יד וצ ןעננַאזענ עשילמיה

 ."םזא

 טימ טציא טערטרַאפ יקציוועסוק השמ ןזח

 "לא תיב , לּפמעט ןופ דומע םעד דובכ סיורג

 טאה סָאװ ,.י:נ ,ןיקקורב ,קרַאפ אראב ןיא

 -ַאב טלעוו יד קנַאד ַא ןעווענ םש הנוק ךיז

 שמשמ טרָאד ןבָאה עכלעוו ,םינזח עטסטמיר

 .שדוקה תדובעב ןעוועג

 ,תונזח וצ טפַאשביל עטצענערגַאבמוא ןייז

 םוצ .טכיירנרעד ןעז ןלעוו טלָאוװ רע עכּקעוו

 טקעוורעד םיא ןיא טָאה ,לַאטסעדעּפ ןטסכעה

 -נירד רעד ןגעוו קנַאדעג ןלַאעדיא םעד ךיוא

 סָאװ ,ןַאנרַא ןשינזח א ןפַאש וצ טייקדנעג

 -ןריריּפסניא ןוא ךרד הרומ סלַא ןעניד לאז

 ,רענַאל-םינזח רענַאקירעמַא ןיא חוכ רעד

 גָאט וצ טנייה רָאפ ךיז טימ טלעטש סָאװ

 -יזומ-שיגרוטיל ןטרירטנעצנַאקטטסערג םעד

 םעד ןנעוו .טלעוו רעד ןיא זכרמ ןשילַאק

 יקציוועסוק סנטצעל רימ טימ טָאה ןינע

 בגא קידנענַאמרעד ,טסעומשעג ליפ רעייז

 טליּפשעג טָאה סָאװ ,עלָאר עקיטכיוו יד ךיוא

 -ַאמ עשיגרוטיל יד עּפָארייא ןברוחה םדוק

 םינזח ןוא ?וש יד, ,עשרַאװ ןיא טפירשטַאנ

 ןעמדיוו דיז טיירנ רע זיא שפנו בלב ."טלעוו

 וצ ןוא עיסימ רעלעבָאנ רעקיזָאד רעד רַאפ

 -טיטאיציפיא רעד ןופ רעטשרע רעד ןייז

 -ניארַאפ ַאזַא ןעגנילעג לָאז'ס ביוא ,עּפורג
 וצ םוינעלָאק-סנַאיצַאזינַאגרַא ןטריסערעט

 ןענעק לָאז סָאד זַא ,ןפַאה רימ ןלָאז .ןּפַאש
 .ןרעוו 2

 לא 28 לא

 םעד ןעוועג הכוז טָאה יקציוועסוק השמ ןזח

 הרד םוצ רקַאפרעד טימ ןריפרעד וצ תחנ

 "הדנּפכלא ריהי ןב ןביל ןייז דיוא תונזחה

 יקּביװעסוק רדנסכלא

 ןיא טַאהעג הנותח 1984 ןיא טָאה רעכלעוו

 ךיוא ,הסדה ,עקניזוק ַא רענייז טימ לארשי

 .םילשורי ןיא ענעריובעג ַא ,יקציוועסוק

 ןייז טציא טערטרַאפ יקציוועסוק רדנסכלא

 -רעסנָאק רעבושח ַא ןיא טמַא תונזח ןטשרע

 וינ ,דנַאלייא גנָאל ןיא עדניימעגנ רעוויטַאװ

 .קרָאי

 1926 .עגקיװ שא .ףענ (*



 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ
 טז שז

 טעטאש שא טרעטשאק א ןהע-ט וט טשמוצעג יטצ טעטוש םיווח רעהירב היפ יד ןאפ ךקוא א

 .החמש ווא דוד ,השמ ,בטעי :סקניל וצ סטכער וופ .1953 ,.צעד 1326 סעד ,טרָאי ויג ,לָאה

 טעמכ הניננ עשינרוטיל רעזדנוא ןנַארטעצ ינענראק רעקראירינ ןיא ןיא 1ס99 ןיא

 -נביוהרעד ,טלעוו רעשידיי רעד רָאנ רעביא יד ןופ טרעצנָאק א ןעמוקעג דנַאטשוצ לָאה

 האב רעטנװ ט עקופ ןופ רעטימענ יד קיד -ענ ןיא סָאװ ,יקציוועסוק םינזח-רעדירב 4

 .רערעהוצ עטרעטסייג .שינעעשעג עי עסיורג א ןעוו

 א יי -יזַאּפמָאק ןוא טנעגיריד רעטנַאקַאב רעד
 -ַאוב ערעלופ ַא ןבעגעג ןיוש קידנבָאה ןשיווצ ,ותעשב טָאה עדנוקעפ םולש רָאט
 רעכלעוו ,השמ רעדורב ןטסטלע םנופ עיפַארג :ןבירשעגנ ,סערעדנַא

 ערעדנַא יד רַאפ רעגערנָא רעד ןעוועג זיא טָאה ,טנַאקַאב זיא רימ טייוו יווװ ףיוא,

 ,תונזחה ךרד םניא ןגלָאפוצכָאנ רעדירב יירד רעדירב ריפ זַא טריסַאּפ טינ לָאמניײק ךָאנ

 ַארנַאיב ןענעכייצרַאפ ךיוא ָאד רימ ןלעװו ךיז ןוא רַאב טלעװ ןרעװ ןלָאז

 .דוד ןוא החמש ,בקעי ןופ ןכירטש עשיפ ַא ןבעג וצ ץַאלּפ ןייא ףיוא ןפערטנעמַאזוצ

 סםטא טאה וק טי וע סו ק בב קע י ןבירשעג זיא עטכישעג טַאלב ַאזַא .טרעצנָאק

 רַאכ ןיא לגניי רעקירָאי 7 סלַא ןעגניז ןביוה -  יקציוועסוק רערירב ריפ יד זעװ ןראוושג

 ייב ,ןָאנראמס ןיא קַאּפעלש םירפא ןזח ייב -עג ןבָאה - דוד ווא החמש (בקעו .ךשמ

 וייז ןעגנוזעג טסלָאמעד ןיוש טאה'ס ןעמעוו ןבעל רעייז ןיא טרעצנָאק ןטשרע םעד ןבעג

 ררושמ ןעוועג רע זיא ךָאנרעד .השמ רעדורּב ."ןעמאזוצ
 יווזריא יד זו דר 'וה ייד ּה אאו- ר - יי 1 *

 .ןייטשנרעב זןזח = קוש ראכ רעטקיו ןיא טרעצנָאק ןזעידנַארג םענעי ןקנַאדרַאפ וצ

 -למ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ןטסואווַאב ןופ וויטַאיציניא יד ןעווענ זיא
 טרידוטש ,דנאלסור ןיא ןענופעג ךיז המח .ןרעטשנעגרַאמ השמ תונזח ןופ טַאנעצעמ

 -ערק ןיא ןזח ןרָאװעג רעטעּפש .ווָאטסָאר ןיא ערעייז ןבָאה עכלעוו ,רעדירב ריפ עלַא

 ייווצ ןענַאטשעג זיא רע ואוו ,ןילָאװ ,ץינעמ ענליוו ןיא טלעטשעג טירט עשינזח עטשרע

 יוא ןרָאװעג ןעמונעגקעוַא זיא רע זיב ,רָאי עירָאלג ןוא םענרַאפ סיורג טימ ןבָאה ,אטילד



 ס0

 טרעוו רע .גרעבמעל ןיא עלעטש-תונזח ַא

 -רוק ַא רעבָא ,קצול ןיא טרישזַאננַא ךָאנרעד
 ןפורעגקירוצ רע טרעוו רעטעּפש טייצ עצ

 רע .ןטסָאּפ ןרעסערג ַא ףיוא גרעבמעל ןייק
 "רעגָאז, רעטשטנעבעג סלַא םסרופמ טרעוו

 (רָאטַאזיוװַארּפמיא)

 ,ןָאדנָאל ןייק ךיז טגָארטרעד ןעמָאנ ןייז

 סלַא טרישזַאגנַא טרעוו רע ןוא ,דנַאלגנע
 עסיורג עקיטרָאד יד ןופ ענייא ןיא ןזח טּפיוה

 .1951 זיב ןעוועג זיא רע ואוו ,ןלוש

 וצ עדַאנַאק ןייק ןפורעגסיורַא טרעוו רע

 :ינ-רעד יא א תונזח םעד ןעמענרַאפ

 םיא .געּפיניוו ןופ לוש הניּפ שאר רעטיובעג

 ,קרָאי וינ זכרמ ןשינזח ןסיורג םוצ רעבָא טיצ

 ןענופעג טייצ רענעי וצ ןיוש דיז ןבָאה'ס ואוו

 ןיא ןוא דוד ןוא השמ רעדירב ייווצ ענייז

 -תובישח ַא ןופ ןעמונעגנפיוא רע טרעוו 38

 .י.נ ,דנַאלייא גנַאל ןיא עיצַאנערגנַאק רעקיד
 א * לא

 ןיא טָאה י ק צ יהוה ע סם ר ק ח ח םש

 עטנענימהרפ יד יב ךווא ןענכוזענ טננוװ רעה

 ןוא ווָאקראכ ןיא ץעבאר המלש  םינזח

 .ווָאטסָאר ןיא רָאטקעּפס םירפַא

 ואוו ,ענליוו ןייק קירוצ רע טמוק 1927 ןיא

 רע טרעוו ךָאנרעד ןוא ,רָאי ייווצ ןזח זיא רע

 -סיורַא טרעוו רע .ענווָאר ןיא ןעמונענפיוא

 ןשינזח ַא ןעמענרַאפ וצ דנַא ןייק ןפורעג

 רעטעּפש טייצ עצרוק ַא 6 ןיא ןטסָאּפ

 -טּפיוה רעד ןופ ןרָאװעג טרישזַאננַא רע זיא

 ןיא עגָאנַאניס עסיורג יד ,דנַאלננע ןיא לוש

 הובכוטימ רָאי 16 טָאה הרשע ואוו ןאצנאל

 .דומע םעד ןטָארטרַאפ

 -סיורַא יקציוועסוק החמש זיא 1947 יא

 זיא רע ואוו ,עקירפַא דיז ןייק ןרָאוװעג פורעג

 -אנוס רעטוינווע רעד ןופ ןזח רעד ורָאװעג

 ןוח רע ןיא טציא .גהובסינאהאו ןיא ?נאנ

 -ַאניס רעקיטרַאסיורג רעיינ רעד ןופ ישאר

 טנכייצַאב טרעוו עכלעוו ,ןואטּפיעק ןיא ענַאג

 רעד ןיא טעמ ישדקמ עטסנעש יד ןשיווצ

 ,טלעוו
4 4 4 

 -וניי רעד ."ק שי הע סט וו 7 דוד

 ץינלאמּפ ןתנ

 רָאנעט סְלַא קידנענניז טָאה ,רעדורב רעטפ

 טרידוטש קיטייצכיילנ ?וש-רָאכ רענליוו ןיא

 ןניוצעג ןוא עירָאטַאװרעסנַאק רענליוו ןיא

 -ומ סיורג ןייז טימ טײקמַאזקרעמפיוא סיורג

 -סיױרַא דיוא טָאה רע .גנובַאנַאב רעשילַאקיז
 :נרעד ןוא ןריניריד ןיא טנאלַאט זיוועג

 0 ,לוש רענוװָאר ןיא רַאכ םעד טריפעגנָא

 ןטָארטרַאפ טרָאד טָאה החמש רעדורב רעד

 רעד ןיא זיא רעטעּפש .טמַא-תונזח םעד

 םעדכָאנ ,ןזח רעד ןרָאוװענ דוד לוש רעבלעז

 ןייק ןרָאװעג ןעמונעגקעװַא זיא החמש יו

 .דנַאלגנע

 ןזח ןעוועג יקציוועסוק דוד זיא רָאי יירד

 ןראוושנ ודאלעננייא זיא רע זיב ,ענווַאר ןיא

 ןופ דומע םעד ןעמענרַאפ וצ ןַאדנַאל ןייק

 זיא טרָאד .עגָאנַאניס ןָאדנעה רעסיורג רעד

 .רָאי 12 ןוח ןעוועג רע

 יקציוועסוק דוד ךיז טניפענ 1048 טניז

 דובכ טימ טערטרַאפ רע ואוו ,עקירעמַא ןיא

 לּפמעט ןטנענימַארּפ ןיא טמַא-תונזח םעד

 ןופ תונכש ןיא ,קרַאּפ ָארָאב ,"?לאונמע,

 הילש רעקיטציא רעד ואוו ,"לא תיב, לּפמעט
 = רעד ,רערורב רעטסטלע ןייז זיא רוביצ

 ציוועסוק השמ ,רודה ןזח רעטרילוט

 -כרוד .יקציוועפוס דוד ןזח טָאה 1986 ןיא
 ןנרוט-טרעצנָאק ןכיירגלַאפרעד ַא טכַאמעג

 רע .לארשי תנידמ ןיא ןוא עניטנעגרַא ןיא

 ,עדַאנַאק ןיא ןעוועג םש הנוק דיוא ךיז טָאה

 רעטגיילעגנא רעייז רעטפָא ןַא זיא רע ואוו

 .רערערַאפ רס ַא ןברָאוװרעד דיז ןוא טסַאג
: : : 

 -ומ יד זַא ,ןענַאמרעד וצ יאדכ ָאד זיא'ס

 עלַאינעג ריפ יד ןבָאה גנובַאנַאב עשילַאקיז

 ,םידדצ עדייב ןופ טנ'שרי'עג רעדירב-םינזח

 ןַא ןעוועג זיא דצ סרעטָאפ ןופ עדייז רעייז

 רעד ןופ עדייז רעד ןוא ןזח רענעעזעגנַא

 רעשיאיירבעה ַא ,ןַאמלוש םולש ,דצ סרעטומ

 -יזומ ךיוא ןעוועג זיא ,ןָאנראמס ןיא רערעל

 ןיא טצנַאלפעגנייא ןוא טבַאגַאב שילַאק

 עסיורג ןוא הקושת עסייה יד דעלקינייא ענייז

 םהרבא רעטָאפ רעייז .הניגנ וצ טּפַאשביל

 טַאהעג ביל טינ טָאה רע םגה ,יקציוועסוק

 רעבירעד ןוא שטנעמ רעש'להק ןייק ןייז וצ



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 זיא ,תונזח ןופ געוו ןפיוא ךיז ןעמונרַאפ טינ

 םעד ךיוא .ןגנמ רעסיורנ ַא ןעוועג רעבָא רע

 ןעוועג טנגוי רעד ןיא זיא רעדורב ַא סרעטָאּפ

 ןזח ייב לוש-רָאכ רענליוו ןיא ררושמ א

 .ןייטשנרעב

 -לוש יכדרמ ףסוי רעדורב סרעטומ רעייז

 ןיא ןוא דנַאלסור ןיא ןזח ןעווענ זיא ,ןַאמ

 ןייק ןרָאוװעג ןפורעגסיורַא ךָאנרעד ,דנַאלניפ

 תונזח ענעעזעגנַא ןַא ןעמענרַאפ וצ עקירעמַא

 ,ידעטקענעקס ןיא ןרָאװעג רטפנ) עלעטש

7. 

 ַא ,האל ,רעטכָאט ַא סנַאמלוש .מ .י ןזח

 ַא טימ טַארייהעג טָאה ןירעגניז עטבַאגַאב

 ףסוי רַאטיזָאּפמָאק ןטמירַאב ןופ רעדורב

 פי

 -נופַאש עשילַאקיזומ עלַאינעג סעמעוו ,ןורחא
 טלעװלַא ףיוא טריפעגנסיוא ןרעו ןעג
 רעלטסניק עטסערג יד ךרוד סעניב-טרעצנָאק
 .טייצ רעזדנוא ןופ

 -רעד וצ ןרעוו ןסעגרַאפ טינ ךיוא ָאד לָאז

 ניזוק ַא ערעייז ןופ ןעמָאנ םעד ןענָאמ

 ןענניז סקלָאפ ערעלוּפָאּפ ַא ,רערוז ןיליירפ

 גמוא סיצַאנ עקיטולב יד ךרוד זיא עכלעוו

 טעג רעשידיי רענליוו ןיא ןרָאװעג טכַארּב

 =; ה; ט
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 ןענעכערסיוא ןענעק רימ ןטלָאװ ױזַא ןוא
 ןיא רעדילנטימ עלופטסנידרַאפ ייר ַא ךָאנ

 ןופ החּפשמ רעשילַאקיזומ רעטנייווצרַאפ רעד

 בָאה סָאװ ,רעדירב יקציוועסוק יד

 ַאב סָאמ רעקיד'תובישח סיורנ

 .הניננ רעזדנוא ןופ דלעפ



 ןאסלעדײא ףסוי

 זיא ןָאסלעדייא ףס

 ןעמוקעגנָא קישטנַאמ

 ןוא עד ןיא ,לוש

 יד ןעוו ,0

 טא עשיגַארט ענייז .ענליוו

 ןופ ןעלקיטרַא עירעס ַא ןיא ןבירשַאב טיירב

 א ,(1951 "סטרעוורַאפ,) ןַאמרעביל םייח

 ןייק ןעמוקנָא סנַאסלעדייא עצרוק

 סנַאמרעביל ןריטיצ וצ יאדכ זיא'ס .עקירעמַא

 ענליוו ןנעוו רעטרעוו עקיצרַאה

 :אטילד

 ַא רָאג ךָאנ
 -טָאטש רענליוו ןיא
 ַאדעג טרָאד

 ךָאנ טייצ

 םילשורי

 ןזח טָאטש רענליוװ רעטצעל רעד,

 ביוהנָא ןיא דיילג ןַאמרעביל רעטנוא טכיירטש

 ,רעטרעוו ףניפ ןייז ןופ

 סָאד ךורּפשסיוא רעקיד'ארומ ַארַאפ סָאװ ןוא

 ייז עטכישעג עכלעוו ןוא ,רעטרעוו ףניפ !זיא

 טלעוו רעד ןיא ןייז טלָאמעג ןענעק !ןלייצרעד

 ןיא טלעטשענסיוא ,רעטרעוו ףניפ ערעדנַא

 לקיטרַא ןטשרע

 וה * 22 טָאטש רע ענליוו

 ןלייצרעד ןלָאז סָאװ ,דעלנעמ רָאנ רדס ןכלעוו

 ַאזַא ןוא םור ַאזַא ןופ השעמ ַא

 ,ןכיירגרעד ַאזַא ןוא ןבערטש ַאזַא ןופ ,ץנַאלג

 ףוסל ןוא ,ןעגנַאלרעד  ַאזַא ןוא ןעילפ  ַאזַא

 גנַאגרעטנוא ןוא םוקמוא ַאזַא ןופ

 -רעביוצ עשידיי ַא ןעוועג זיא ס ,ענקינוג

 -נואוו עלַאג ןופ עטכישעגנ ַא ןיא .על'השעמ

 .עטכישעג רעדנואוו ַא ןעוועג ענליוו זיא רעד

 -- םילשורי עשידיי ַא ףרָאד ןשיאיונ ַא ןופ

 ןבָאה ָאד ,רוציקב רָאנ על'השעמ יד זיא סָאד

 ,דרע רעד ףיוא למיה םעד טכַארבענּפָארַא ןדיי

 טינ א ןענפיוא ?מיה םוצ דרע יד ןוא

 רעד ןיא ןרעטש רערעקיטכיל ןייק ןעוועג

 .ענליוו יו טכַאנ רעשידיי

 וצ לרוג ןרעטסניפ םעד זיב ,רעהַא זיב,

 רענליו רעטצעל רעד, :ןביירש ןפרַאד

 !"ןזח-טָאטש

 ןטלעו ןוא רעטרעוו יד טביירש ריאג
 טכליה סע !ּפָאק רעייא רעביא ןכאר

 ןוא ןטכרָאפ יד טימ ,ןלייה ןוא ןעיַָאו ןטימ

 יד ;'והבו והת התיה ץראהו; ןופ ןטלַאװג

 ןוא טייקטסיוו ןרָאװעג קירוצ זיא טלעוו

 .טייקדליוו

 ןיא ענליוו סָאװ ןעגניזַאב וצ טינ רָאנ,

 ענליוו סָאװ ןענייוַאב וצ טינ ןוא ,ןעוועג

 עקיזָאד יד ןופ קעווצ רעד זיא ,ןרָאװעג זיא

 'ז , ןלייצרעד וצ רָאנ ,תורוש

 - ?'''ז- 5 -
 ועכלעוו ,"ןזח טָאטש רענליוו

 זוסיוי זררוח י'וה רוס ' ! ר זו
 ,ע 4 0 ןוש ווח ןעש ןבילבעג ןבעל

 ןו=

 יר ז יז ר רוהב +

 םש זיא

 ײ"רר יר * ֹײ * יי

 וו ןוא ואוו

 יו ,ןרָאי-ןברוח יד ןיא טבעלעג טָאה רע יױזַא

 -טימ טָאה רע סָאװ ןוא ןטילעג טָאה רע ױזַא

 רעדנואוו עכלעוו ןוא ,טכַאמעג

 א כלעוװו ןוא ןעשענ םיא יא י* ר אי ר חיחוד ררזווו יי א יזוגאווי יא ז

 זיי וז
 פט ןענייז

 |-ָשו)ו 110 ו12

 .ןגָארטעגכרוד

 מה



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 -צעל רעד ןעווענ זיא ןָאפלעדייא ףסוי,

 ַאד ןיא ּפָארט רעד .ןזח-טָאטש רענליוו רעט

 ,ענליוו ןיא ןעוועג ."טָאטש, ףיוא טלעטשענ

 ןענייז סע ןוא ןלוש ךס א ,דיז טייטשרַאפ

 ןזח טימ טייצ ןייא ןיא םינזח דס ַא ןעווענ

 זיא רע רָאנ א וא ףסוי

 טמירַאב ,לוש-טָאטש רעסיורג רעד

 וועג יז זיא תורוד א ןיא .תונזח

 טָאה יז .תונזח רעסיורג ןופ רעטנעצ ַא ןוא

 יד ןוא ,םינזה עטסערג יד ךיז וצ ןּפורענ

 .ריא וצ ןניוצעג ךיז ןבָאה םינזח עטסערנ

 -ַאמ רעד ןופ םינזח עסיורג יד ןופ עכַאּפע יד

 רעד דרוד ןעננאנעגכרוהד זיא טייצ רעכרעד

 רענייא ןעוועג זיא ָאד .לוש רעסיורג רענליוו

 הניגנ עשידיי ואוו ,סרעטנעצ עטסערג יד ןופ

 ."ןרָאװעג ןפַאשעג זיא

 ןיא ןרָאװעגנ ןריובעג זיא ןָאסלעדייא ףסוי

 רעשידיסח ַא ייב ,1910 רָאי ןיא ,עשראװ

 ַא ,ןַאמפיוק לדוי רעטָאפ ןייז .עילימַאפ

 רעטסואווַאב ַא ןעוועג זיא ,דיסח רעצישזדַאמ

 עיפשמ ליפ רָאנ ןוא ןליױּפ ןיא הליפת לעב

 הרד ןיא יװ םינוקז ןכ ןיז ףױא העוש

 רע .טיבעג-הניננ ןיא ךיוא ױזַא תודיסחה

 ."הרותה דוסי, הבישי רערענ ַא ןיא טנרעּל

 ייב תונזה ןענרעל ןָא רע טביוה קיטייצכיילג

 סעמעוװ טימ ,שטיוועלעדנעמ לדנעמ ןזח

 .טַאהעג הנותח רעטעּפש טָאה רע רעטכַאט

 זיא רע ןעוו ,עלעטש-תונזח עטשרע ןייז

 לוש-  יניס, יד זיא ,ןעוועג טלא רָאי 16 םיוק
 .עשרַאװ ןיא

 זיא עי לוש רענרעבמעל ןיא ןעוו

 טמַא-תונזח ןרַאפ סרוקנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ

 ןטָארטעגניירַא דיוא ןזח.רעקניגנוי רעד זיא

 -רעניוועג רעד סיױרַא ןוא סרוקנָאק םענעי ןיא

 רענליוו יד ןעוו ,םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 טרָאפ ,ןזח םעיינ ַא טכוזעג טָאה לוש-טָאטש

 ןוא עבָארּפ ףיוא ןַאסלעדייא ףסוי ןיהַא
 .עלעטש יד דיילנ טמענ

 -ַאגנַא ןָאסלעדייא ןזח טרעוװו 1988 ןיא

 -גנע ןיא ןטרעצנַאק עירעס ַא ףיוא טרישז
 .דנַאל

 ץירא ןייק ןפורענסיורַא רע טרעוו 1939 ןיא

 עקילייה א ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ לארשי

 א םעד ןקידנערַאפ םייב :טייקכעלרעייפ

 זיא םילשורי ןיא לוש-"ןורושי, רעד ןופ יוב

 -ייא ףסוי ןזח ןדַאלוצנייא ןרָאוװענ ןסָאלשַאב

 םילשורי ןייק ןעמוק וצ ענליוו ןופ ןָאסלעד

 = שדקמ םעיינ םעד ןייז דנחמ

 םיא טָאה ןעמ זַא ,דיז טייטשרַאפ .ןענוװַא

 פ

 7 ש

 -ענ ,םישדח 2 טכַארברַאפ טרָאד טָאה רע

 ענליוו ןייק רעקקירוצ ןייז דָאנ ןכָאװ ייווצ
 :המחלמ עכעלק רש יד ןכַָארבעגסױא זיא
 ןָאסלעדיא ןזה זיא ןברוה רענליוװ םניא
 ואוו ,ָאטעג רעקיטרָאד ןיא ןרָאװעג לגלונמ
 עיצַאדיוװקיל רעד זיב ןטילעגנָא דיז טָאה רע
 -עג ןבירטרַאפ ןַאד ןוא ,1942 רָאי ףוס ןיא

 ענעבילברַאפ-ןבעל עקירעביא יד טימ ןרָאװ רַא

 :ןרעגַאל עיציזיווקניא ענעדיישרַאפ ןיא ןדיי

 יד רַאפ טיוט םעד ןעזעג לָאמ רעקילדנעצ

 ַא --- ןרָאװעג לוצינ לָאמ סעדעי ןוא ,ןגיוא

 .עמיטש רעקיצרַאה ןייז קנַאד

 ןעשעג זיא'ס יו םעדכַאנ ,1944 עדנע

 -ַאב זיא ןָאסלעדייא ףסוי ןזח ןוא סנ רעד

 -עיציזיווקניא ןטצעל ןייז ןופ ןרָאוװעג טיירפ

 ןייק קעװַא רע זיא ,ףָאהטוטש ןיא רענַאל

 ןופ םענייק רעדייל טָאה רע ואוו ,עשרַאװ

 טימ .ןענופעג טינ החּפשמ רעצנַאנ רעד

 זַא ,ןענופעגסיוא רע טָאה טייקירעווש סיורג

 -מארב ןיא טעװעטַארעג דיז טָאה יורפ ןייז

 גרעב

 ייז טגניווצ ןליוּפ ןיא ענַאל עקירעיורט יד

 -נרעדנַאװ .ןקעטש-רעדנַאװ ןרַאּפ ןעמענ ריז

 ,סעזיוו ןָא ,ןצענערג ענעדיישראפ ךרוד קיד

 ןייק ןגָאלשרעד ןָאסלעדייא ןזח ךיז טָאה
 םיורט רעד זיא סָאװ ,דנַאל םוצ -- עילַאטיא

 ןיא ךיז קידנצעזַאב .רעגניז ןוא ןזח ןדעי ןופ

 םוידוטש קיזומ קיסיילפ רָאפ רע טצעז ,םיור

 .רָאי 3 ןופ דשמ ַא
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 ןזח זַא ,לארשי ץרא ןיא ךיז קידנסיוורעד

 ןיא דיז טניפעגנ ןוא טבעל ןָאסלעדייא ףסוי

 ןייז ליואוו קידנעקנעדעג ןוא ,עילַאטיא

 ןטרעצנָאק עלופסונעג ןוא ןענװַאד ןקיטכערּפ

 םיא ןעמ טָאה ,1938 רָאי ןיא רוזַאב ןייז ןופ

 ןקידמישדח-יירד ַא ףיוא ןדַאלעגנייא דיילג

 סיורג טַאהעג טָאה רע ואוו ,רוט-טרעצנָאק

 .גלָאפרעד

 עשידיי טרעהעג םיא ןבָאה לארשי ץרא ןיא

 -לוש עקידנריּפנָא ,עקירפַא-דיז ןופ ןטסירוט

 םיא ןבָאה ןוא ,גרובסינַאהַאי ןופ םינקסע

 ןכעלננעלסנבעל ַא ףיוא טרישזַאגנַא דיילנ

 -ערגנָאק ורביה דעטיינוי ,, יד ןיא טקַארטנָאק

 רָאי ןייא זיולב רעבָא זיא רע ואוו ,"ןָאשייג

 םעיינ ַא ןופ טרָאד םוקפיוא רעד .ןענַאטשעג

 -סישַאפ טימ ןעגנורדענכרוד ,סרוק ןשיטילָאּפ

 ןפורעגסיורַא םיא ייב טָאה ,ןצנעדנעט עשיט

 םייה עקידנעטש ןייז ןכַאמ ןופ ?יפעגרעדיוו ַא

 ַא םיא ייב ךיז טקעוװורעד סע .עקירפַא ןיא

 ןוא דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ וצ ןוצר רעקרַאטש

 רעיירפ רעד ןיא לרונ ןייז רעסעב ןריבורּפ

 ןפרָאװרַאפ בנא זיא רע ןענַאװ ןופ ,עקירעמַא

 ןעמוק וצ םיבורק ענייז ןופ ווירב טימ ןרָאװעג

 .קרָאי-וינ ןיא ןצעזַאב דיז

 ןזח דיז טָאה עקירעמַא ןייק געוװ ןפיוא

 -ַאק ,לַאערטנָאמ ןיא טלעטשענּפָא ןָאסלעדייא

 וצ ןרָאװעג ןדאלעגננייא זןיא רע ואוו ,עדַאנ

 ןשיטַאטש ןיא גנורעייפ-לארשי ַא ייב ןעגניז

 טנזיט 18 ןופ םלוע ןַא רַאפ ?םוורָאפ,

 -רעד ןסיורג ןקיזָאד םעד קנַאד ַא .ןשטנעמ

 -ערגנַאק לעַארזיא גנַאי, יד םיא טָאה גלָאפ

 טרישזַאגנַא ךיילנ ?אערטנַאמ ןיא "ןָאשיינ

 .םיארונ םימי ףיוא

 ןוחה זיא ,1980 ,רַאורבעּפ |ןט-14 םעד

 רע ואוו ,קרָאי וינ ןיא ןעמוקעגנָא ןָאסלעדייא

 ןוא טניירפ ליפ ןופ ןרָאוװעג טנגעגַאב זיא

 ןוַאט ןיא טירטפיוא רעטשרע ןייז .םינזח

 ץיולק מס ןּתֹנ

 םעד) םּוקנָא ןייז ךָאנ שדוח םעיונעג ַא ,לָאה

 סיורנ ןפורעגסיורַא טָאה (1950 ,ץרעמ ןטס2

 ןוא םינזח עקיטרָאד יד ייב גנורעטסייגַאב

 -ענ םסרופמ לענש זיא רע .רעקיטירק-קיזומ

 -נַא סנטייצאב זיא ןוא דנַאל ןרעביא ןרָאװ

 רעד ןופ םיארונ םימי רַאפ ןרָאוװעג טרישזַאג

 תסנכ ישנַא, ,ָאנַאקיש ןיא לוש רעטסואווַאב

 ואוו ,לוש עשיסור יד סְלַא טנַאקַאב ,"לארשי

 -סערנג יד ןענאטשענ דומע םייב ןענייז סע

 .םינזח עט

 ןָאסלעדייא ףסוי ןזח יו רָאי עקינייא ןיוש

 ןיא דומע םעד דובכ סיורג טימ טמענרַאפ

 ואוו ,ןילקורב ,רעטנעס שיאושזד דואוודימ

 ךיוא טרעוו רע .טבילַאב קיטייזליפ זיא רע

 -רַאפ ןיא ןטרעצנָאק ףיוא ןפורעגסיורַא טפָא

 עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ טעטש ענעדייש

 ןוא טניירפ ליפ ןברָאוװרעד דיז לַארעביא ןוא

 .רערערַאפ

 וי = :

 -יײּפָאריײא רעטצעל רעד טָאה טקידנערַאפ

 -רילָאק ןוא עכייררָאלנ סָאד ןברוח רעשיא

 -עג ןיא סָאוװ ,תונזח רענליװ לטיּפַאק עלופ

 ןשיווטיל ןופ ץלַאטש ןוא ץנַאלג רעד ןעוו

 ַאזַא טליּפשעג גנַאל תורוד רַאפ ןוא םוטנריי

 -לא ןופ ננאנ ןכעלטכישעג ןיא לָאר עקיטכיוו

 -עלּפ עכיירסולפנייא יד .תונזח רעכעלטלעוו

 רעלטסניק-דומע רענליוו עלַאנעמַאנעפ עדַאי

 -יןַאּפמָאק-ךטנעניריד עטבַאנַאב סיורג ןוא

 רעטשטנעבעג רעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,ןרָאט

 -ייב סָאמ רעקינָאװ ַאזַא ןיא טייקשירעפעש

 -הניגנ ןשינרוטיל רעזדנוא וצ טרעייטשעג

 רעשידיי רעלַאסרעווינוא רעד וצ ןוא רצוא

 ןרעוו טנַאמרעד רעכיז ןלעוו ,גנופַאש-קיזומ

 יד ףיוא תוכרב טימ ןוא דובכ סיורנ טימ

 עַלַא ןופ תורוד עקידנעמוק ןיא ךיוא ןּפיל

 ןֹּבָאה ביל ןוא ןצעש ןלעװ סאו ,עקינעי

 .הניגנ עשיריי



 ענליו ידילי םישת רענאקירעמא

 ם הח ר ב א

 וצ דיוא טרעוו זיא ענליוו ןגעוו קידנדער

 סָאװ ,ענליוו ידילי םינזח לָאצ ַא ןענַאמרעד

 עשינזח ערעייז ןיא ןסקַאװעגסיוא ןענייז

 -יטנָאק רענַאקירעמַא ןפיוא טשרע סערעירַאק

 רעכיז זיא ייז ןופ רעטסדנטיידַאב רעד .טנענ

 .ָאריּפַאש םהרבא ןזח

 -ןרפ רעייז ייב 1889 ןיא ענליוו ןיא ןריובעג

 אריפאש סהרבא

 עזעינילער-גנערטש ַא רע טמוקַאב ,ןרעטלע עמ

 רענני רער סאוו םערצאהט) .טואיצבעה

 עסיורג רָאנ ַא סיױרַא טזייוו עלע'מהרבא

 'ר רעטָאפ ןייז רעבָא זיא ,הניננ וצ הקושת

 טשינ ,רחוס רענעעזעגנָא ןוא ןדמל ַא ,בייל

 ןעמענרַאפ דךיז ןוז ןייז ןזָאל וצ ןעוועג ןרעג

 .תונזחה ךרד ןפיוא

 רעקירָאי 18 ןַא עקירעמַא ןייק קידנעמוק
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 א ר יּפ ַא ש

 עשילַאקיזומ ןייז ןָא טשרע ריז טביוה רוחב

 ערַאברעדנואו עטקעדטנַא .עדעירַאק

 טיײקמַאזקרעמפיוא סיורג טיצ עמיטש רַאנעט

 רַאפ םיא טגנערב'מ ןוא םיניבמ קיזומ ןופ

 ,ערעּפָא ןאטילָאּפָארטעמ ןופ רָאטקעריד םעד

 טָאה רעכלעוו ,דעירנָאק .רמ טייצ רענעי וצ

 ןוא טריסערעטניארַאפ קרַאטש םיא טימ דיז

 ,טכיררעטנוא םעיירפ טימ טגרָאזַאב רָאנ טינ

 .טציטשעג ?עירעטַאמ ךיוא רָאנ

 ןייז

 טּפיוה רעד ייב טסנוק גנַאזעג טרידוטש רע

 ,רענעי יורפ ,ןאטילָאּפָארטעמ ןופ ןירערעל

 םייב רעטעּפש ןוא טימשלַאטש ייב ךָאנרעד

 -עטלעז ַא ,רעיהטאר ןָאעל סַאב ןשיזיוצנַארפ

 .ליטס ןוא גנודליב עמיטש רַאפ רעטסיימ רענ

 -פיוא ָאריּפַאש םהרבא זיא

 שילגנ

 גלָאפרעד טימ

 ןיא סערעּפָא לָאצ ַא ןיא ןטָארטעג

 רעכייר-לַאטעמ ןייז קנַאד ַא .שינעילַאטיא ןוא

 ַאלַא ,רעבמיט ןשיטַאמַארד טימ לופ עמיטש

 -געמ עלופ יד טַאהעג רע טָאה ,ליטס ַאזוראק

 ןיא עיציזַאּפ עכיוה ַא ןכיירגרעד וצ טייקכעל

 ןרעטלע ענייז רעבָא .טלעוו ערעּפָא רעד

 -ענ סיואכרוד ןוא ןעוועג דגנכ קרַאטש ןענייז

 רעד .עניב יד ןבענוצפיוא םיא ןופ טרעדָאפ

 רע .ןעוועג חצנמ טָאה ליפעג םאו בא דוביכ

 ןיא ןוא גנַאלרַאפ רעייז ןעמוקעגכַאנ זיא

 -רַאפ טָאה רע .דומע םוצ געװ ןפיוא קעװַא

 סנטסָאּפ עשינזח עטסטנענימָארּפ יד ןטָארט

 -ַאקירעמַא ןרַאפ ץלַאטש א ןרָאװעג זיא ןוא

 .רענַאל םינזח רענ



 ןאפ שמ

 סע קש יפ םייה ףסוי

 טנרעלעג .1889 ןיא ענליוו ןיא ןריובעג
 ובנריב רעב םהרבא ייב תונזח
 רעװקסָאמ ןיא טרידוטש רעטעּפש ,ווָאכָאטס
 ערעּפָא סלַא ןטָארטענפיוא ,עירָאטַאװרעסנַאק :

 ה

 ָאטַא 5

 ןופ טעטש עסיורג ייר ַא ןיא רענניז

 ךָאנרעד ,ענליוו ןיא לוש סלווַאז 2 ןטָארט

 ,ע, } ןיא

 ןיא טסניד עשינזח ןיי רָאפ טצעז רע ואוו ,עק

 .םעלעשזדנַא סָאל ןיא רעטעּפש ןוא ָאגַאקיש

 2 1 ט 2 -: 1 א 54 ט = .ױ 2 ו
 5 יג ש 2 =! ַו. *.
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 ץיט ר אנו יבוא ייכדרמ

 הקיני הניגנ עטשרע יד רע טָאה ,
 ,קחצי עשוהי 'ר רעטָאּפ ןייז ייב ןעמוקַאב

 וש רעיײנ-טלַא רעד ןוֿפ רו
 ןיא טסילָאס סלַא ןעגנוזעג רעטעּפש .ענליוו
 רעד רעטנוא לוש טָאטש רענליוו ןופ רָאכ
 ןייק קידנעמוק ןוא ווָאיל ָאעל ןופ גנוטייל
 דומע רענייפ סלַא ןרָאװעג עדיתנ עקירעמַא
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 ןיא עטָאריס ןזח ייב זייוולגניי ןעגנוזעג
 לוש-רָאכ ןיא רעטעּפש ןוא לוש-טָאטש
 ייב ןעגנוזעג רָאנעט סלַא .ןייטשנרעב ןזח
 "יד םייב קיזומ טנרעלעג ןוא ןַאמטיור ןזח
 .רעטעבטָאג רָאטיזַאּפמָאק ןוא טנעגיר

 ןזח ןעוועג גרעבדלָאג זיא טייצ עצרוק ַא
 .לוש-רָאכ רענווָאק ןיא

 ךיילג רע טָאה עקירעמַא ןייק קידנעמוק
 טרישזַאגנַא טרעוו רע .גנונעקרענַָא ןענואוועג
 טייג רעטעּפש ןוא ןָאטגנישַאװ ןיא ןזח סלַא
 טגייטש רע ואוו ,קרָאי וינ ןייק רעביא רע
 .גלָאפרעד ןשינזח ןייז ןיא רעמ דךָאנ

 זייולנניי .1892 ןיא ענליוו ןיא ןריובעג

 .ןענייטשנרעב ייב ל?וש-רָאכ ןיא ןעננוזעג

 ןיא םיובנריב ייב תונז
 -ראפ טמ

 ט א

 -ַאב .דנַאלגנע עי פ ןיא רע טמענ

 גננַאק ןרָאי ןיוש דיז טניפעג ןָאדרַאג ןז - = 4 * אא יד ר א+ * 'פ'-

 טנַאקַאב ליואוו זיא רע ואוו עקירעמַא ןיא

 ןאמ פא רג להוא ש

 רע טָאה ן רענעריובעג רענליוו ןייק טינ םנה

 = טא אה הווז רהטרא
 ַאב גנואיצרעד עכעלטגנגו נַאנ ן ועבָא

 ןטמפארג לואש

 סעלײמַאר ןיא קידנרעל .ענליוו ןיא ןעמוק
 ןיא ןעגנוזעג קיטייצכיילג רע טָאה הבישי
 יד ןעװו טייצ רעד ןיא לוש-טָאטש רענליוו
 -רַאפ טרָאד ןבָאה ןאהאק ןוא רעּפוק םינזח
 -מורַא לגניי סלַא זיא רע .דומע םעד ןטָארט



 רעטלקיװטנַא

 טמוק עמיטש

 ןעמונעגפיוא יי טרעוו רע .דנַאלווילק

 ןיא רעטעּפש ןוא ֶ

 רעטנענַאמ יי ַא טרעוו

 .קרַאי וינ רעסיוהג

 אפ םינזח וי םינקס

 .ר" צג רז רזי שיטסיל ;טעדו יה ירד א* י'רוזז יז או ם
 שםשמעטענ ש אע א ןבַָאה סָאוװ ,ןרענָאיּפ

 ן ןלו ז ןיא הניננ רערעסעב רַאפ ייז יא י'ריזיא* יד יא הרוייוז רוזרז חוזר +ת

 -יזומ ןייר ןעוועג לָאמ עלַא זיא "ץכענאז,
 רע .לענַאיצידַארט-שידיי טכע ןוא שילַאק
 -יוהעג א עקירעמַא ןיא ןברָאװרעד דיז טָאה
 -יזומ רעטנעגילעטניא סלַא עיצַאטוּפער ענעב
 .ןזה רעשילַאק

 טרעטיירבעגפיוא טנעקעג ט ה

 סָאװ ,ענליוו ידילי דָאנ זוא ךָאנ סימ ןרעוו

 וע תונזח רענַאקירעמַא ןיא ןסקַאװעגסיוא ןענייז

 טיבעג הניגנ םעד טרעכיײרַא יד 'תושממ ןוא

 זנוא טלָאװ סָאד .טנעניטנַאק םעד ףיוא

 -טייוו וצ טריפראפ רעבכָא
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 ןט יש

 זיא יקסנישמור ףסוי ןופ טיוט םעד טימ

 חוכ רעקיטכיוו רָאג ַא ןעגנַאנעג ןריולרַאפ

 רעד .ןזעוװ-סגנוּפַאש ןלַארטַאעט-שידיי םנופ

 ,לוש-טָאטש רענליוו ןיא ררושמ רענעזעוועג

 ,ןגיוצעג הקיני-הניגנ עטשרע ןייז טָאה רע ואוו

 -נוהרָאי ןבלַאה ַא רעביא ןופ ךשמ ןיא זיא

 -עמַא ןיא ןעוועג שירעפעש שילַאקיזומ טרעד

 -רעד ,טיבעג ןלַארטַאעט-שידיי ןפיוא עקיר

 טעטירַאלוּפָאּפ רעטסערג רעד וצ קידנכיירג

 ךרוד .רָאטיזַאּפמָאק רעטסכיירגלָאפרעד סְלַא

 -ָאלעמ קיצרַאה עטריצודָארּפ עכיירלַאצ ענייז

 טָאה'ס יוװ ,ןרָאוװעג רע זיא ,סעטערעּפָא עשיד

 ,רעקיטירק-רעטַאעט ַא טנכייצַאב קיטכיר םיא

 טרעדנוה רעביא ."עכַאּפע ןַא ןופ םור רעד,

 וצ ןזיוװַאב יקסנישמור טָאה סעטערעּפָא

 ןבָאה ןוויטַאמ עסיז יד עכלעוו ןופ ןרינָאּפמָאק

 .ןעמייה עשידיי רעטנזיוט ןיא ןגָארטעצ ריז

 ןרָאטיױַאּפמָאק ןט

 יקסנישמור ףסוי

 רעשידיי ןופ רָאטיזַאּפמַאס רעטסטיטטודַָארּפ

 רעזדנוא וצ גָארטײב ןייז -- .טיזסירעטַאעט

 העשיה" הטח וב טא הצלש טציגע ושיגרטטיל

 .עקירעמַא ןיא רוטלוטס

 ןיײק ןעמוטעג ,1881 ןיא ענליװ ןיא ןריובעג)

 טרָאירינ ןיא ןברָאטשעג ,1908 ןיא עטירעמַא

 ןסיז סםעה .שיטעאמ .רֶאי דפ טב רעטלע טא

 (1956 ,רַאורבעפ

 ,טרַאבלעג לאכימ רעקיזומ רעטנַאקַאב רעד

 -נישמור ףסוי ןגעוו גָאלָארקענ ַא םענייז

 ןוא רוטלוקפ טפירשטַאנָאמ ןיא) ה"ע יקס

 :.ַא.צ טביירש (19956 ,ץרעמ ןופ "גננואיצרעד

 ןיא

 ןבָאה רעדיל-רעטַאעט ענייז ,

 ןיא ןסעגרַאפ ןבָאה ?סטרַאקשוּפ,

 ."ןסעסקוס סיקס

 -שילַאקיזומ סיססנישמור ןריזילַאנַא ן'כָאנ

 -לעג טמוק רעגייטש-סגנוּפַאש ןשירעלטסניו

 ;ריפסיוא ןכעלפערט ןדננלָאפ םוצ טרַאב
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 טליפעגנָא

 רעטעברַא עשידיי ,דיירפ טימ ןעמייה עשירדיי

 ערעייז ייב סרעלדעּפ ,"רעּפעש-טעווס, יד ןיא

 ערעייז

 ךָאנ .רעלדיל ענייז קידנעמורברעטנוא תורצ

 -ותח עשידיי עלַא ףיוא ןרעה ןעמ ןעק טנייה

 ןוא ןלעטָאה-עיצַאקַאו עשידיי עלַא ןיא ,תונ

 -נישמור ןעגניז ןוא ןליּפש רעצעלּפ-טרָאזער



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 רַאפ ןעוועג זיא יקסנישמור זַא ,ןיימ דיִא,

 רַאפ ןעוועג זיא ר"מש סָאװ הניננ רעשידיי

 -וצ טָאה ר"מש .רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 םורַא ױזַא ןוא ןענעייל וצ דמע טניואוועג

 -רעטעּפש יד רַאפ זיירק-רענעייל ַא טיירגעגוצ

 -ַארעטיל רעשידיי רעד ןופ סרעקיסַאלק עקיד

 ךמע טניואוועגוצ יקסנישמור טָאה ױזַא ,רוט

 -ניז ַא טיירגענוצ םורא יױזַא ןוא ןענניז וצ

 ןעגניז ןיילא עקַאט ןוא ןרעה וצ םלוע ןקידנענ

 ."ןעגנַאזעג עשידיי עשירעלטסניק

 טנַאטַאב טרּפ םעד ןיא טָאה קיטכיר רעייז

 םוצ ?לאנרושז ןגרָאמ-גָאט/, רעד לעירָאטידע

 ,קיטשרענַאד) היול סיקסנישמור ןופ נָאט

 :(רַאורבעּפ ןט-9 םעד

 םהרבַא טינ וליפַא ,שטנעמ רעדנַא ןייק,

 רעשידיי רעד ןופ רעטָאפ רעד ,ןעדַאּפדלַאנ

 עשידיי יד טרעכייראב טינ טָאה ,עטערעּפָא

 -נישמור ףסוי יו קיזומ ליפ ױזַא טימ עניב

 .ה"ע יקס

 ליפ טָאה טייקשירעפעש עשילאקיזומ ןייז,

 טסייג ןשידיי םעד ןטלאהוצפיוא ןנָארטעגייב

 ודניברַאפ רעד וצ ןוא םייה רעיינ רעד ןיא

 .םייה רעטלַא רעד טימ

 -יטכיוו ַא ןענייז ןעגנופאש סיקסנישמור,

 ןיא רוטלוק רעשידיי רעד וצ גָארטייב רעּק

 ."עקירעמַא

 ערעירַאק רעלופמור רעקירָאי-גנַאל ןייז ןיא

 יקסנישמור טָאה רָאטיזָאּפמַאק-רעטַאעט סלַא

 טימ טייצ וצ טייצ ןופ ןעוועג הכזמ ךיוא

 סָאװ ,ןעגנופַאש עשיגרוטיל עשירעלטסניק

 -רעּפער ןלַאנַאנַאניס םעד טרעכיירַאב ןבָאה

 .רַאוט

 ןלַאנַאנַאניס ןופ העּפשה עטּפַאזעגנייא יד

 גיילעג רָאנ טינ טָאה טננוי ןייז ןיא גנַאזעג

 ןשילַאקיזומ ןצנַאג ןייז ףיוא םתוח ןקרַאטש ַא

 ןופ ןרָאי עטסרעמ יד דרוד ןזעװ-סגנוּפַאש

 -רעטַאעט רעשידיי רעד טימ גנודניברַאפ ןייז

 םיא ייב ןפורעגסיורַא דיוא טָאה רָאנ ,טלעוו

 -םוי תמא דיז טליפעג ןוא ןליוו ןקרַאטש א

 לסיבַא ןסיירּפָא טנעקעג טָאה רע ןעוו קידבוט

 -ול רַאפ ךיוא טנַאלַאט ןייז ןעמדיוו וצ טייצ

 פַאש רעלַארָאכ - שיגרוט
 וועג םש הנוק ךיז טָאה
 עזעיגילער ערַאברעדנואוו ןייז רענַאל-םינזח
 טָאה ןיילַא רע עכלעוו ,"רישי זַאא עטַאטנַאק
 םוצ רָאכ-םינזח ןסיורג ַא טימ טרידוטשנייא
 תֶדֹונא רעקרָאי וינ ןופ טרעצנָאק ןזעידנַארג
 ןיא קירוצ טרעדנוהרַאי לטרעפ ַא טימ םינזחה
 ב יד ןופ טגילײטַאבטימ ,לּפמעט-ָאקעמ
 ייצ רעזדנוא ןופ רעלטסניק-דומע עטסנפור

 ףרַאד דרָאקער ןלופטידערק סיקסנישמור וצ
 ןרירטסעקרַא ןייז ןרעוו ןבירשענוצ דיוא

 ןייז ןופ ןעגנורידרָאקער עשינזח עטשרע יד
 רענערָאװעג טניורקעג רעד ,ריע ןב רענליוו
 ךיז ןצעזַאב םייב ,יקציוועסוק השמ רודה ןזח
 יד קנַאד ַא .קירוצ רָאי 9 טימ עקירעמַא ןיא
 זיא ןטַאלּפ-ןָאפָאמַארג עטיירּפשרַאפ עקיזָאד

 ןרָאװעג םסרופמ לענש עב סיקציוועסוק

 .טנעניטנַאק רענַאקירעמַא ןצנַאג ןרעביא דיוא

 ןלעבָאנ ַא טנידעג ךיוא סע טָאה קיטייצכיילג

 עטסטייוו יד ןיא ןעננערבוצניירַא ףיוא קעווצ

 -תונזח םענעביוהעג םעד ןעלקניוו עשידיי

 טצריװַאב ,טינש סיקציוועסוק ןופ רעגייטש

 רעשירעלטסניק-שילַאקיזומ סיקסנישמור טימ
 ןיא ךיוא םורַא ױזַא קידנפַאש ,גנוטיילנַאב

 -ירעּפ ערעטיירב ַא ?לייט-טלעוו רערעיינ רעד

 ןוא רעקעמשנייפ עטלקיװטנַא רַאפ עירעפ

 -טסניק-שיגרוטיל ןופ רעבָאהביל ענערָאװעג
 .הניגנ רעשירעל

 סלַא ןעוועג טנעקרענַא זיא יקסנישמור

 -רַאה ,עידָאלעמ ןיא רעמיווש רעדנעצנעלג,

 טָאה רע ."עיצַאטנעמורטסניא ןוא עינָאמ

 ,"תור, ערעּפָא עשילביב ַא טסַאפרַאפ ךיוא

 ןיא לארשי ץרא ןיא ןריפוצפיוא קידנעמיורט

 טוה רעלַאעדיא ןייז זיא רעדייל .שיאיירבעה

 .ןרָאװעג טריזילַאער טינ

 -מור זַא ןרעוו טנַאמרעד ךיוא ַאד ףרַאד

 ןופ ןענינַאב עמַאס ןיא ךָאנ טָאה יקסניש

 ריז ןיוש ךרד םענעטסַאמרַאפ-שילַאקיזומ ןייז

 !רָא ןפַאש ןופ טיבעג ןפיוא טנכייצעגסיוא

 -נַאזעג-רָאכ עשירעלטסניק-שידיי ןרישזנַארַא

 -סױרַא ןבָאה סָאװ ,ןעגנורירטסעקרָא ןוא ןעג

 -ַאקיזומ ןיא טיײקמַאזקרעמפיוא סיורנ ןפורעג
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 רעד ןעוועג שיטקַאפ ךָאד רע זיא .ןעייר עשיל

 ןשידיי ןקיצנייא םעד ןריפוצנא רעטשרע

 ,רענניז עלענַאיסעּפָארּפ-טינ ןופ רָאכ-טסנוק

 רעד טלעטשענרָאפ ךיז טיס טָאה סע יוװ

 יקסנישמור ןכלעוו ןופ ,"רימזה, רעשזרָאל

 ןיוש טָאה סע יוװ .טנעגיריד רָאי 3 ןעוועג זיא

 רענעזעוועג ַא ןיילַא ,טרַאבלעג .מ ןזיוועגנָא

 "רימזה, רעבלעז רעד טָאה ,בשות רעשזרָאל

 ןיא עטכישעג לטיּפַאק קיטכיוו ַא ןבירשרַאפ

 -ידיי ןוא קיזומ רעשידיי ןופ גנולקיװטנַא רעד

 סיקסנישמור רעטנוא .ןעניירַאפ-גנַאזעג עש

 ןרָאװענ "רימזה, רעשזדָאל רעד זיא גנוטייל

 -טעטש ןוא טעטש ייר ַא רַאפ רעזייוו-געוו רעד

 עכלעזַא טריזינַאנרַא ךיז ןבָאה'ס ואוו ,ךעל

 ןשידיי ןבָאה טפרַאדענ ןבָאה עכלעוו ,ןרָאכ

 טכַארבעגניײירַא טָאה סָאד .רַאוטרעּפער-גנַאזעג

 -ַאש ןשילַאקיזומ-שידיי ןיא ננובעלפיוא ןַא

 -ניא ןענייז ןטסינָאּפמָאק עשידיי .ןזעוו-סגנופ

 ןעגנַאזעג עשידיי ןפַאש וצ ןרָאוװעג טריריּפס

 עלא יד ןופ ןטנעניריד יד ןרעוװ ןיילא ןוא

 םעד קנַאד ַא .ןעניײרַאפ-ננַאזעג ענעפַאשעג

 ַא ןסקַאװעצ ןוא טילבעצ רעטעּפש ךיז טָאה

 -לשוו ,ןעננאזענ- ראכ עראּברעדנואוו ןופ ללש

 רָאנ רעביא ןרָאוװעג טריזירַאלוּפָאּפ ןענייז עכ

 עשידיי עטרילבַאטע ךרוד טלעוו רעשידיי רעד

 -סקלָאפ רעזדנוא ךיוא ןבָאה סָאװ ,ןרָאכ

 רעכיוה ץנַאג ַא ףיוא טכַארבעגפיױרַא קיזומ

 .ָאווינ

 לא לא 2

 -מור סָאו ,םעד ףיוא קידנקוק טשינ

 גנע ןעוועג ןרָאי עטסרעמ יד ןיא יקסניש

 -ַאעט רעשידיי רעד טימ סיואכרוד ןדנוברַאפ

 ןגיוצעג רעבָא םיא סע טָאה ,טלעו רעט

 -רַאפ וצ ןוא טקַאטנָאק ןטלַאהוצנָא קידנעטש

 .ןזיירק עשינזח ןיא ךיוא טפָא רָאג ןעגנערב

 ןיא טצירקעגנייא קרַאטש רימ ייב זיא'ס

 ַא םעניימ ייב ן'העש עמענעגנָא ענעי ןורכז

 טאהעג בָאה'כ סָאו ,קרָאי-וינ ןיא ךוזַאב

 עשילַאקיזומ עדייב עניימ טימ טכַארברַאפ

 וצ ,ןוא ה"ע יקסנישמור ףסוי טיילסדנַאל

 -ָאנַאניס רעטסואווַאב רעד ,םיא ןרָאי עגנַאל

 -כאמ ריאמ רָאטיזָאּפמָאק-טנעגיריד רעלַאג

 ץינלאטפ ןתנ

 .דנַאברַאפ-םינזח ןופ לַאקָאל ןיא ,נרעבנעט

 םינזח ַא ןופ קידנרָאפקירוצ ןעוועג זיא סָאד

 -ניסָארג) גרעב ?יקסטעק יד ןיא ץנערעפנָאק

 .1992 ,ינוי ןיא ,(לעטָאה סרעג

 טכער טאהעג דךיז ןבָאה רימ יוװ םעדכַָאנ

 -נָא סעומש ןרעגנעל ַא קידנטלַאהנַא טדערוצ

 ןעגנורעניארעד עטכיוטענפיוא טימ טליפעג

 טָאטש-עמַאמ רעביל רענעזעוועג רעזדנוא ןופ

 -ענקעװַא יקסנישמור רעטעּפש טָאה ,ענליוו

 קידתובהלתה ןוא ריווַאלק םייב ךיז טצעז

 -נעטכַאמ ענעלָאק ןייז ןליּפשכרוד ןעמונעג

 -ונ עלַארַאכ-שינרוטיל ענענישרעדדיינ סנרעב

 ןגעלַאק-םינזח עקידנזעווייב עלַא יד .ןרעמ

 ןוא ןרָאװעג טריריּפסניא טמַאזענמוא ןענייז

 -ַאברעדנואוו ַא ןעמוקַאב דיז טָאה ןַאטנָאּפס

 -נָא ןוא ןעגנולקרַאפ טָאה סָאװ ,לַארָאכ רער

 ןצנַאג םעד גנומיטש רענעביוהעג טימ טליפענ

 ריז ןבָאה רעטסנעפ ענעּפָא יד ךרוד .םורַא

 סע ואוו ,סַאג ןרעביא ןנָארטעצ ןעגנַאלק יד

 -רַאפ יד ןופ רס ַא ןרָאװעג ןסירעגטימ ןענייז

 טקוקענפיורַא דיז קידנלעטשּפָא ןוא רעייגייב

 עטלעטשעגנָא טימ ןוא רעניינ סיורג טימ

 -עג סָאד טּפַאכענפיױוא שיטסַאיזוטנע ןרעיוא

 .גנַאז

 -רעד רעייז טליפרעד ריז טָאה יקסנישמור

 -רַאפ ןוא ,למיה ןטעביז ןפיוא שממ ,ןביוה

 זיא טרעטסיײיגַאב רעקינייוו טינ ,דיז טייטש

 ןיילַא רבחמ רעד ,גרעבנעטכַאמ ןעוועג ךיוא

 .סעיציזַאּפמָאק יד ןופ

 -נָא רעטעּפש ךיא בָאה טייהנדירפוצ טימ

 -עבלַאז ןוא גנודַאלנייא סנרייב רעייז ןעמונעג

 ןשידיי ןטנעָאנ ַא ןיא קעװַא רימ ןענייז טירד

 ןיא טעּפש זיב ןבָאה רימ ואוו ,ןַארָאטסער

 טריפעגנָא ןוא טכַארברַאפ ךעלטימעג טנווָא

 עטנַאסערעטניא ןגעוו סעומש ןטפַאהבעל ַא

 .טלעוו-םינזח רעד ןיא ןדָאזיּפע

 לעב רערַאברעדנואו רעד ,יקסנישמור

 -ייפ סלַא טנכייצעגסיוא ריוא ךיז טָאה ןורכז

 זַא ,רָאמוה רַאפ שוח ַא טימ רעלייצרעד רענ

 ןוא ןריזומַא קרַאטש טנעקעג ךייא טָאה רע

 -עג א םיא טימ קידנבָאה טנַאּפשעג ןטלַאה

 .ךערּפש
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 -ַאט ןשירעביירש טגָאמרַאפ ךיוא טָאה רע

 -עטניא ענייז ןופ ךס ַא ןענכייצרַאפ וצ טנַאל

 ןטסעבמַא ןעק סָאד .ןעננובעלרעביא עטנאסער

 ןיימ ןופ ןעגנַאלק, ךוב ןייז ןקיטעטשַאב

 ,1944 ןיא קרָאידוינ ןיא ןבעגעגסיורַא ,"ןבעל

 ַא ,ןייארַאפ ןרָאטיזַאּפמָאק ןשידיי םעד ךרוד

 .ןטייז 800 רעביא ןופ קרעװ-ןרַאומעמ קינָאװ

 עטריסקיפרַאפ טימ ךייר ךיוא זיא ךוב סָאד

 -ַאכ ַא טימ ןעמַאזוצ ןדָאזיּפע-סנבעל עשינזח

 ןופ עירעלַאנ עדנרירטסוליא-שיטסירעטקַאר

 -יפ עשילאקיזומ עטמירַאב טלעוו עניימענלג

 טימ ן נעזרעּפ עשירַארעטיל ןוא ןרוג

 -טסניק ןגנַאל ןייז ןיא זיא יקסנישמור עכלעוו

 נורירַאב ןיא א ןעמוקעג ּפַאטע-סנבעל ןשירעל

 -יּפע ןַא טציא ,בנא ,רימ ריז טנַאמרעד'ס

 טנווַא םענעי טָאה יקסנישמור סָאװ ,דָאז

 ןוא טַאלבנעזַאר עלעסַאי ןנעװו טלייצרעד

 .םולשה םהילע ןַאמשרעה יכדרמ

 ןפיוא ןעלציוו דיז טפָא א

 ץעביק ַא םיא ןוא דרַאב סעלעסאי ןופ ןובשח
 .סיורא טנעלפ םאװ ,/וינעדהעב רט/ .ןאט

 עדנזעווייב יד ייב סורדרַאפ קינייוו טשינ ןפור

 ַא ייב לָאמנייא ךיז טכאמ .ןגעלַאק-םינזח

 ןעו ,לּפמעט ָאקעמ ןיא טרעצנַאק-םינזח

 ַא ןעגניזענּפָא טאהעג ןיוש טָאה ןַאמשרעה

 יד טמערוטשעג טָאה'ס ןוא וװיטַאטישטער

 רע טמוק .גנורעטסיינַאב סיורג ןופ ץנעידיוא

 -סַאקרַאס ַא טימ ןוא עניב רעד רעטנוא סיױרַא

 ,ונ/ :ןעלעסָאי וצ סיוא רע טפור לכיימש שיט

 "?וינעדרעב ,טציא וטסנָאז סָאװ

 טנעלפ ןַאמשרעה

 בקעי ןזח יוװ ךיילג ךיז טרעהרעד םעד ןיא

 ןופ טנעדיזערּפ רעקידסלָאמַאד ,טרָאּפָאּפַאר

 ניב רעד ןופ סיוא טפור ,דנַאברַאפ-םינזח

 ןוא, :םלוע ןקיּפעק טנזיוט עכעלטע ןרַאּפ

 ךלמ רעד ןעמוקסיורַא ךייא ראפ טעװ טציא
 "!םינזחה
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 ןייז טיילנַאב ןטנעמסירדָאלּפַא ןופ רענוד ַא

 ַא ךיז טינ טַאלבנעזָאר עלעסָאי ..ףורסיוא

 רעד ףיוא קידנעניישרעד ןוא דרָאב יד טעלג

 טשַאװ סָאװ ,הלפת ַא קעװַא רע טגייל עניב

 .םזַאיזוטנע ןקידרעירפ םעד ןצנַאג זיא ּפֵא

 סו

 שממ טרעוו לַאז טרעצנָאק ןסיורג ןופ ללח רעד

 -רוטש עדנטלַאהנַא-ננַאל יד ןופ ר

 עקידתובהלתה ןֹוא ןטנעמסידָאלּפַא עשימ

 .ןעײרשעגדָאװַארב

 ןופ ןעמוקרעטנורַא םייב

 !נעדירפוצ קרַאטש ַא טַאלב
 ט 2 ןוא רהאב ןיז םטעלנ

 :ןענַאמשרעה גערפ ַא רע טוט לכיימש
 "?וינעטָאמ ,ןנַאז רעטציא טסעװ סָאװ

 ןטלַאהעג קרַאטש יקסנישמור טָאה ללכב
 ןייג ,טַאלבנעזַאר ןזח ןופ

 יקסנישמור .םיארונ םימי עדעי טעמכ ןרעה

 סעדעי טנעלפ רע זַא ,סיוא ךיז טקירד ןיילַא
 -נגייא ןייז ןופ ןרעוו טרעטסיינַאב שממ לָאמ

 סעלעסַאי ןופ ןוא יו עלעסַאי, ןקיטרַא
 : חסונ ןיא טייקטינעג ןוא טייקנילפ

 "ניוב ,טכייל ,ןיירַא ןטיײװצ ןיִא סיורא חסונ
 .ןרעדנואווַאב וצ שממ ,םַאז

 גנַאל ןרָאי ןטלאהעגנ עדייב ריז ןבָאה ייז

 ,"ינש לסָאי ; .טעדניירּפַאב טנעָאנ

 ןיקסנישמור

 וָאלעה, :קירוצ רע ןוא ,דיז ןענעגעגַאב םיי
 ."ןושאר לסָאי

 תונורכז סנבעל עטכעלטנפערַאפ ענייז ןיא

 לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא יקסנישמור טעמדיוו

 ןבלעז ןופ ףוס ןיא ".טַאלבנעזַאר עלעסַאי,

 קורדנייא ןרעווש םעד רעביא רע טיג ?טיּפַאק

 הרובחבש ירא םנופ הריטּפ עננילצולּפ יד סָאװ

 :טכַאמענ םיא ףיוא טָאה

 ףיוא קידנריצַאּפש ,גָאטרַאפ 2 ,לָאמַא,

 -םינזח ןופ טנעדיזערּפ ןטימ וינעווע דנַאקעס

 ךיא בָאה ,טרָאּפָאּפַאר לקנאי ןזח ,דנַאברַאפ

 -וקעגנָא סָאװ-רָאנ רעד ןגעוו טסואוורעד ריז

 ?לעסָאי זַא ,עמַארגעלעט רעקירעיורט רענעמ

 -שי ץרא ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא טאלבנעזַאר

 בָאה ךיא סָאװ רעטרעוו עטשרע יד .לאר

 ןיא ןרערט טימ טרָאּפָאּפַאר לקנַאי וצ טגָאזעג

 2. ר עלעסאי זַא ,ןעוועג זיא ןגיוא יד

 ופ טייצ עטסכייררָאלג יד רבק ןיא טימ טמענ

 ?.תוכזח

 ךרוד ןוא ךרוד יקסנישמור זיא טנַאזעג יו
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 טימ ןעגנורדעגכרוד ןוא טקייוועגסיוא ןעזוועגנ

 ןוא םינזח וצ ננורערַאפ ןוא עביל רעפיט

 טּפיוהרעביא ,טלעוו עשילַאקיזומ יד .תונזח

 טיג ןייֵלַא יקסנישמור יװ ,ןעייר עשינזח ןיא

 זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ,ןרַאומעמ ענייז ןיא וצ

 ןשידיי ןרַאפ קיזומ רעצנַאנ ןייז ןיא טעמכ

 ,ןריזילַאנַא קרַאטש סע לָאז'מ ןעוו ,רעטַאעט

 ןוא ,הניננ ?לוש ןופ שרוש םעד ןעמ טניפעג

 רע זיא .ןענווַאד ןופ חסונ םעד טּפיוהרעביא

 -ער טימ לייוו, :ןעוװענ ץלָאטש רעייז ףיורעד

 טלעוו יד טצונַאב ךיז ןבָאה קיזומ רעזעיניל

 ,ןעוַאהטעב ,ךַאב יוװ ,רעקיזומ עטמירַאב

 ."ערעדנַא ןוא יקספָאקיישט ,רענגַאװ

 ** לֹא לא

 ןפיט ןפורעגסיורַא טָאה טיוט סיקסנישמור

 רעד ןופ ןטכיש עטסטיירב יד ןשיווצ רעיורט

 ןשטנעמ רעטנזיוט .קרָאי-וינ רעשידיי רעסיורג

 ןלייטוצוצ םיא היול רעד וצ ןעמוקעג ןענייז

 טימעג רעווש ַא טימ ןוא דובכ ןטצעל םעד

 ןופ םידּפסה עקידנריר יד וצ טרעהעגנוצ ףיז

 ,תוליפת יד וצ ןוא ןגעלַאק ענעפורַאב ענייז

 השמ ריע ןב ןוא טניירפ רעטנעָאנ ןייז סָאװ

 -ַאב רעד ןיא ןגָארטעגרַאפ טָאה יקציוועסוק

 פעגנָא רָאכ-םינזח םנופ גנוטיילג

 .לערַאנ

 ,ךילַאק בקעי ןטלַאהעג ןבָאה םידּפסה יד

 ;"סנעיַאלע ?קירטַאעט , ןופ רעייטשרָאפ סלַא

 -רָאפ , ןופ רעייטשרָאפ סלַא ,ריירנערהע םייח

 רענליוו יד ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא "סטרעוו

 -נריטנעזערּפער ,רעגרעב ווַאטסונ ;טײלסדנַאל

 סירָאמ ;ןײארַאפ-ןרָאיטקַא ןשידיי םעד קיד

 -ַאעט-טסנוק ןשידיי ןופ רָאטקעריד ,ץרַאװש

 םינזח ןופ טנעדיזערּפ ,ץיווװָאקסע לדניז ;רעט

 טנעדיזערּפ ,עדנוקעס םולש ןוא דנַאברַאפ

 -יריד ןוא ןרָאטיזַאּפמָאק רעשידיי רעד ןופ

 .עיצַאזינַאגרָא ןטנעג

 -עגסיורַא זיא סעדער-רעיורט עלַא יד ןיא

 ןופ טייקכעלנעזרעּפ עסיורג יד ןרָאװעג ןביוה

 -רַאפ עסיורג ןוא לָאר ןייז ,יקסנישמור ףסוי

 -ַאעט ןשידיי ןרַאפ רָאטיזַאּפמָאק סלַא ןטסניד
 רעד ראנג רעביא ןוא עקירעמַא ןיא רעט

 סעמעוו טייקכעלנעזרעּפ עשירעפעש ַא .טלעוו

 .קיבייא ןבעל ןלעוװ קרעוו

 -מור טימ זַא ,ןעווענ זיא םלוכ םכסה רעד

 ןופ עכָאּפע ןַא קעװַא ךיוא זיא טיוט סיקסניש

 .עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי



 * - יי יי יז יד יי * יי יא* += * *' *

 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 גרעבנעטכאמ ריאמ

 -הניגנ ןפיוא גָארטיײב רעד זיא קינָאװ רָאג

 -ליוו טיר ייווצ יד ןופ טיבעג ןשיריפעש

 ָאעל ןוא גרעבנעטכאמ ריאמ ,ןטנעגיריד רענ

 בָאה ןענַארעטעװ קיזומ עשידיי עדייב .ווָאיל

 רעד ןיא לָאר עקיגנַאר-טשרע ןַא טליּפשעג
 -עמַא ןפיוא הניגנ רעזדנוא ןופ גנוריוויטלוק

 .טנעניטנַאק רענַאקיר

 םעמוק .גרע בנעט כ אט הרי אה

 רעקיראי-17 ַא ,1901 ןיא קרָאי וינ ןייק קיד

 -ןּפער רעשילַאקיזומ ןייפ ַא טימ ןיוש לרוחּב

 זייולגניי טָאה רע ואוו ,ענליוו ןופ עיצַאט

 ךיז טָאה ,"ןַארּפָאס לריאמ , סלַא ט'מש'ענ

 ןיא ןפרָאװעגניײרַא דיילג ןערב ןכעלטנגוי טימ

 .טפַאשרעריפ-רָאכ ןופ טעברַא רעטבילַאב ןייז

 יד ןופ םענייא רַאפ ןרָאװעג טמירַאב זיא רע

 טרעצנָאק ענייז .ןטנעגיריד-לוש עטסטבַאגַאב

 ערעּפָא ןאטילָאּפָארטעמ ןיא ןעגנוטערטפיוא

 -טרעצנַאק עטנענימַארּפ ערעדנַא ןיא ןוא זיוה

 עמַאנער עסיורג ַא ןפַאשעג םיא טי ןלַאז

 טָאה רע .ןרָאװעג רעלוּפָאּפ רעייז זיא רע ןוא

 ,יקסנימַאק םינזח עטסואווַאב יד ייב טריגיריד

 טאלבנעזָאר ,סלעזיימ ,גרעבנייטש ,ןַאמטור

 -רָאכ ןעוועג טייצ ַא רַאפ ןוא טרָאּפָאּפַאר

 ָארָאב ,"לא תיב , לעּפמעט ןיא רעטסיימ

 טרינָאּפמָאק טייצ רעבלעז רעד ןיא .קרַאּפ

 סָאװ ,ןעגנופַאש עלַאגָאגַאניס עקילָאצליפ רע
 ןיא ןרָאװעג טּפַאכעגפיוא טמַאזענמוא ןענייז

 עשידַאלעמ-ךייר ענייז .טלעוו-םינזח רעד

 ןרָאװעג םסרופמ ןענייז סעיציזָאּפמָאק-רָאכ

 -ןַא ןוא עּפָאריײא ןיא ןרָאכ-לוש ןשיוװצ ךדיוא

 .ןלייט טלעוו ערעד

0 = = : 
 4 = = וי != ץיאמ

 איל א?

 ?ארשי תנידמ ןופ טרובעגרעדיוו םעד טימ
 יד זשרעהַאב ןעמונעג ןליוו רעקרַאטש ַא טָאה
 "יזומ עשיגרוטיל ערעזדנוא ןופ רעבעגדזָאט
 ןשידיי ןיא ןייז וצ הלוע עקירעמַא ןיא רעק
 טקעריד סנייארַאּפ ןריבורּפ וצ ןוא דנַאל
 -יינ םעד טימ טייקשירעפעש רעייז ןדניב
 ןלַאנָאיצַאנ ןקיטרַאד םנופ טסייג םענעּפַאשעג
 -וק רעמ ןּפעש טּפָאהעג ןבָאה ייז .סגַאסענער
 עיצַאריּפסניא ןוא זַאטסקע קט ,שזַאר
 גרעבנעטכַאמ .עזומ רעשילַאקיזומ רעייז רַאפ
 ןרעגנעל ַא ןכַאמ וצ עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא
 .ךוזַאב

 סגרעבנעטכַאמ ןופ ןטסנידרַאפ עסיורג י
 -יטעט רעשילַאקיזומ-שיגרוטיל רערַאבטכורפ
 ַא רעביא ןופ ךשמב עקירעמַא ןיא טייק
 טצַאשענּפָא דיוה ןרעוו טרעדנוהרַאי ןבלַאה

 עשירעלטסניק ענייז .ןזיירק עשינגנמ ןיא
 -תובישח ַא ןעמענרַאפ דימת ןלעוו ןעגנוּפַאש
 רעלַאנַאנַאניס ןופ רצוא םניא ץַאלּפ ןקיד
 .קיזומ
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 ןעמוקענ זיא רעכלעוו ,.װאיל ָאע '?

 רָאי קילדנעצ ייווצ עיונעג טימ עקירעמַא ןייק
 טָאה ,גרעבנעטכַאמ עגעלָאק ןייז ןופ רעטעּפש

 -רַאפ ןייז טצעזעגרָאפ גנואווש ןלופ טימ

 טָאה סָאװ ,טייקיטעט = עטגייווצ

 -עקרענָא ןעניוועג ןוא ןעניײשסיורַא ןעמונעג

 .ןזיירק עשידיי עטסטיירב יד ןיא גנונ

 ןיא סָאד ,ןרעוו טקרעמַאב בנא ָאד לָאז

 ןצנַאג ןייז טָאה גרעבנעטכַאמ ןעוו טייצ רעד
 -ַאניס ןיא סיואכרוד טרירטנ עצנ ְצק טנ גלַאט



 (1930 ,הראיויג יא טריפארגאטַאפ) ה"ע ,יקפװָאקדולַאז וחילא ןּוא װָאיל ָאע

 ןטמיראב-טלעװ םייב הקיני עשילאקיזמ עטשרע רעײז ןעמוקאב ןבָאה עדייב

 .רעטַאפ סייטסװחאטדולאז .א) ל"ז רעדיל חג יר ץוז

 רעכיוה רַאנ ַא וצ שדוקה תדובע יד ןביוה ךיוא ןפַאשעג ווָאיל טָאה ,גנַאזעג-רָאכ ןלַאגָאנ

 תראפתלו הלהתל ןרָאװעג זיא סָאו ,הגרדמ ןשילַאקיזומ-שידיי םענײײמענלַא םעד ףיוא

 .עטיל ץנַאג ןופ ןעייר עשינגנמ יד ןיא טגעלפענ םיא ייב ןיא סרעדנוזַאב .טיבעג

 זיא סָאװ ,דיל-סקלָאפ עשידיי סָאד ןרָאװעג
 -נורישזנַארַא עטפַאהרעטסיימ ענייז קנַאד ַא
 ךרוד ןרָאװעג רעלוּפָאּפ ןוא טריטּפָאדַא ןעג
 רָאג רעביא טעמכ ןעלבמַאסנַא-רָאכ עשידיי

 .טלעוו רעשידיי רעד

 טייצ עסיוועג ַא ןעוועג ךָאנרעד זיא ווָאיל

 ןעמַאזוצ "לַארָאכ, ?לּפמעט רעטסערַאקוב ןיא

 רעקיטציא) יקסווָאדַאלוװ דרַאנרעב ןזח טימ

 טמוק 1908 ןיא .(עדַאנַאק ןיא םינזחה ןקז

 = רעד ןופ טנעגיריד סלַא ןַא רע
 ןעמַָאנ ןייז ןענַאו ןופ ,עשרַאוו ןיא עגָאנַאניס ןטסנידרַאפ עלַאסָאלָאק ווָאיל טָאה ?לכב

 .עּפָארייא ץנַאג רעביא םסרופמ טרעוו רעד ןיא ךָאנ .הניננ רעשידיי ןופ דלעפ ןפיוא

 רעד רָאנ ווָאיל זיא עקי רעמַא ןייק ןעמוקעג רבד םש ַא ןעווענ ןיוש רע זיא םייה רעטלַא

 -ַאד ןטימ ןעמַאזוצ המחלמ טלעוו רעטשרע ,רעגַאל ןשילַאקיזומ-שידיי ןקיטרַאד ןיא
 -שרעה יכדרמ ןזח-טָאטש רענליוו ןקידסלָאמ סלַא רָאנ טינ טרעדנואווַאב קרַאטש קידנרעוװ

 ןבָאה רימ יוװ ,ךיז טָאה ַאד ןוא ,ה"ע ןַאמ -ַאב סלַא ךיוא רָאנ טנעגיריד רעשימַאניד

 -עצ רעמ ךָאנ טשרע ,טנָאטַאב רעירפ ןיוש ָאּפמָאק רעלַאינעג ןוא רעקיזומ רעדנטייד

 -ַאברעדנואוו סלַא חוכ רעשימַאניד ןייז טילב .רָאט
 רעשירעפעש ןוא רָאטַאזינַאנרָא-רָאכ רער

 .טסינַאּפמָאק
 -ַאװרעסנַאק רעוועשרַאוו קידנריוװלָאסבַא

 -ונענפיוא ךיילג רע טרעוו 1899 ןיא עירָאט

 רעשילַאקיזומ-שידיי רעסיורג ןייז ןגעוו ,לוש-טָאטש רענליוו ןיא טנעגיריד סלַא ןעמ

 -עגסיוא טַאהעג ךיז טָאה עקירעמַא ןיא לָאר -יס ןושרג ןזח טימ ןעמַאזוצ טָאה רע ואוו

 רָאטיזָאּפמָאק רעטמסירַאב רעזדנוא טקירד -רעד טַײצ ראי 5 ןופ רשמ א .ד יה ,.אטאר



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 ןיא קיזומ עשידיי ע'תמא זַא ,רענייוו רַאזַאל

 ןרָאװעג ןביוהעגנַא זיא ןיז ןקירעהענ םעד

 ,ווָאיל ָאעל ןופ רעהַא ןעמוקרעבירַא םעד טימ

 רענערנָא רעטשרע רעד ןרָאוװעג זיא רעכלעוו

 -יא ,קיזומ סקלָאפ עשידיי ןטיירּפשרַאפ וצ

 .ןסַאמ יד ןשיווצ טּפיוהרעב

 ןביירשוצ ןעמ ףרַאד טידערק סווָאיל וצ

 ןפיוא יוװ ןעננוכיירגנרעד עשילַאקיזומ עליפ

 ןופ דלעפ םניא ךיוא יוזַא טיבעג ןשינרוטיל

 -ןוזַאב ,קיזומ סקלָאפ רעניימענלַא רעזדנוא

 ןיפ גנוריוויטלוק ןוא סקואוו םניא סרעד

 טימ ןרעוו סעיציזַאּפמָאק ענייז .גנַאזענ-לַארָאכ

 .לַארעביא ןעגנוזעג גלַאפרעד סיורנ

 ךק ַא ןעוועג םידקמ דךיז טָאה ווָאיל ַאעל

 ַא ןכַאמ וצ ןגעלָאק-ךַאפ ענייז ןופ רעירפ

 יז רעדייא ,לארשי ץרא ןיא העיסנ ערעננעל
 ןופ טָאה ןוא ,קידנעטשטסבלעז ןרָאװעג זיא
 -רָאפ ןייז רַאפ עיצַאריּפסניא טּפעשעג טרָאד

 -שירעפעש-הניגנ רעוויטקודָארּפ רעטצעזעג

 .טייק
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 -יריד רענליוו ענעזעוועג רעטסייר םנופ

 ןרעוו טנַאמרעד תובישח טימ ףרַאד ןטנענ

 -טָאג ףסוי רעקיזומ רעשידיי רעסיורנ רעד

 -רעטעּפ ןופ טנעדוטס רענעזעוועג ַא .רעטעב

 רעקידרעטעּפש ןוא עימעדַאקַא קיזומ רענרוב

 עירָאטַאװרעסנָאק רעװעשרַאװ ןופ טנַאודַארג

 -דיוועג ןסיוו ןשילַאקיזומ-דיוה ןייז רע טָאה

 -הניננ ןזעינילער-שידיי םעד סיואכרוד טעמ

 רָאכ םעד רע טריגיריד ןרָאי לָאצ ַא .טיבעג

 קיטייצכיילג זיא ןוא לוש-טָאטש רענליוו ןיא

 -ַאּפמָאק רעדנעצנעלג סְלַא שירעפעש רעייז

 .רָאטיז

 -סָאר ןייק קעװַא רעטעבטָאנ זיא 1929 ןיא

 ןעמונענפיוא טרעוו רע ואוו ,דנַאלסור ,ווָאט

 -נָאק-סגנוריגער ןיא רַאסעּפַארּפ-קיזומ סלַא

 .עירָאטַאװרעס

 ןרעוו סעיציזַאּפמָאק ערַאברעדנואוו ענייז

 -ַאגַאניס םנופ ןעלרעּפ יד ןשיוװצ טנכעררַאּפ

 .רַאוטרעּפער-רָאכ ןלַאג

 הי*'--  ייאי ויפשאמ .-
 =,'=- ןי | = 5י-

 יי

 ץטשאמרוד באז ּפעלס םהרבא

 ןיקשַאמרוד באז טָאה זייודניק ןיוש
 ַאנַאיּפ סלַא טעטיזאוטריױו ןזיװעגסױרַא
 טיײקמַאזקרעמפיוא סיורג קידנעיצ רעלטסניק
 .רעקיזומ עקיטרָא ןופ

 ןבילבעגנ קיבייא ףיוא זיא'ס

 -עטלע ןיימ ןעוו ,טנווַא רעד ןורכז ןיימ ןיא

 ן עגנַאל וצ ,לאומש ןוז רער

 -פיוא זיא ,(לּפמעט רעטנָארָאט ןופ ןזח רעקיט

 -נָאק-בירעמ ַא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןטָארטעג

 ןוא ןלוש רענליוו יד ןופ רענייא ןיא טרעצ
 -ַאב םיא טָאה ןיקשַאמרוד רעקניננוי רעד

 םעד ץַארט ,עינַאמרַאהסיפ ַא ףיוא א

 םיללּפתמ ערעטלע עקינייא ןופ דנַאטשרעד
 .טנעמורטסניא םעד טימ ךיז ןצונַאב ןנעק

 -ַאקיזומ א ןפורעגסיורַא טָאה טנוװַא רענעי

 ןבָאה = .טָאטש ןיא עיצַאסנעס עשיל

 -עגכרוד ךיוא ןעמַאזוצ םירבה עננוי עדייב

 טעטש לָאצ ַא רעביא ענרוט-טרעצנָאק ַא טריפ

 -ַאב טָאה סָאװ ,דנַאלסור-סייוו ןוא עטיל ןיא

 -ַאקיזומ ןיא ףורּפֶא ןעמירַאװ רָאנ ַא ןעמוק

 .עסערּפ רעד ןיא ךיוא ןוא ןזיירק עשיל

 -ימָארּפ רָאג א ןעוועג זיא ּפעלס םהרבא
 רעשיריי ר וך ןיא רוניפ עשילאקי זומ עטנ ענ

 -על-בננאזעג רעטנכייצעגסיוא סלא יא ענליוו

 רעקיננארטשרע סלא יא ,ןלוש יד ןיא רער

 -ַאּפמָאק רעלופטסנידראפ ןוא טנעגיריד-רָאכ

 .טסינ



 ןפ -+1

 םנופ ןופ) ץינלָאטס ןועמש ןקירָאי-ּפ ןוא ,ד יה ,רעזעלנ ןנח טנעגיריד רענליוו ןופ דליב יו ת

 .1996 ,ענליוו ןיא טרעצנָאק א ןרעייז ייב ןעמונעג ,(רבחמ

 ָאטעג רענליוו ןיא ןעמוקעגמוא זיא רעזעלנ .ח

 רעריפנָא) ּפעלס םהרבא :ןטנעגיריד עטמירַאב עקיט

 -רָאד ,ןגעלָאק-קיזומ ענייז טימ ןעמַאזוצ

 -רעג בקעי ,(ָאטעג ןיא רָאכ ןשידיי םנופ

 -מיס ןופ רעטייל ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעטבַאנַאב ,באז ןוז ןייז טימ ןיקשַאמרוד אביקע ,ןייטש

 .ָאטעג ןיא רעטסעקרָא ןשינָאפ



 נעמורטכניא ףענליוו

 ץפסס אשצאי

 ענליוו ןיא ןריובענ ( ץ פ ח א ש א יו

 ןראוועג טסיראב ננוי ראנ זיא 0 ןיצ

 ףניפ וצ .דניק-רעדנואוו רעשילַאקיזומ סלַא

 קיזומ רענליוו ןיא ןרידוטש ןביוהעגנָא רָאי

 ןיוש רעטעּפש רָאי ייווצ טימ זיולב ןוא לוש

 ,ןטרעצנַָאק עכעלטנפע ףיוא ןטָארטענּפיוא

 ןוא רערעהוצ יד טרעטסיינַאב ןבָאה סָאװ

 -נענימָארּפ ייב גנורעדנואווַאב ןפורעגסיורַא

 .רעקיזומ עט

 ,וענַאטַאב וצ ליפוצ רָאנ קירעביא סע זיא

 רעד טעמכ גָאט וצ טנייה זיא ץפח ַאשַאי זַא

 לפייה םעניילק םעד ןופ רעטסדנעייטשסיוא

 -עוו טימ ,רעלטסניק-לדיפ עטסטמירַאב טלעוו

 ױזַא טָאה ענליוו עשילַאקיזומ יד ןעמַאנ סעמ

 .טריצלָאטש קרַאטש

 ,י קט פ ווא לא ) ה 7 א טא ע 2

 רע ואוו ,ענליוו ןיא 1870 ןיא רענעריובעג ַא

 עשילַאקיומ עטשרע ןייז ןעמוקַאב טָאה

 יקסװָאדַאה דלַאּפַאעל

 -מאזקרעמפיוא סיורג רעייז ןניוצעג יקסווָאד

 ,רעקיזומ עשיאייּפָארייא עטסערגנ יד ןופ טייק

 רענילרעב ןופ ןרָאסעּפָארּפ יד ייב טשרעוצ

 ןציירד וצ זיא רע ואוו ,קיזומ רַאפ לוש-דיוה
 ,טנעדוטס סלַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןיוש רָאי



14 

 -נוא ןופ סעימעדַאקַא קיזומ יד ןיא ךָאנרעד

 עלַא ןיא ןטרעצנַאק עלַאפמואירט ענייז
 -עמַא ,עּפָאריא ןופ סרעטנעצ עשילַאקיזומ
 ןלייט-טלעוו ערעדנַא עלַא ןיא ןוא עקיר
 -ַאטוּפער עלַאנַאיצַאנרעטניא ןַא םיא ןפַאש
 ןוא הגרדמ רעשילַאקיזומ רעטסכעה ןופ עיצ
 - 5806 יד יי; יייא6* .ייזז חדריזזיא6* ריז ויז-ה יי ןירזזיו רזז

 עֶנ עי שי רוח טנעקרענָא ועעטעּפש טרעוו ר

 ואטקיגשזאריפ .י

 תהעכקעוו . טו א ק"יבכ ש זו אירי פ .ו

 ןעווענג ויטקַא קרַאטש טננוי רעד ןיא זיא

 ךעלכַאזטּפיוה ,טיבעג קיזומ ןפיוא ענליוו ןיא

 רערעל ןוא רעליּפש רעטפַאהרעטסיימ סלַא
 ךיז טָאה ,עניטרעצנַאק רעשילגנע רעד ףיוא

 -ַָאוטריוװ טיס ןעווענ םש הנוק טרּפ םעד ןיא

 רעד ןיא םיא ןיב .ונימב דח סלַא טעטיז

 -ַארגַאיב ןייז ןיא טנכיײצַאב טרעוו סע יו

 -ענייא ןייז ךרוד ווָאקינשזָאריּפ טָאה (*עיפ

 -רַאפ ןוא טרעסעבּרַאפ ליפ גנודניפרעד רענ

 -ורטסניא םעד ןופ ןטייקכעלנעמ יד טרעטיירב

 ןליּפש וצ יוװ עדָאטעמ ענעפַאשעג ןייז .טנעמ

 -לופרַאפ ױזַא ןיא עניטרעצנָאק רעד ףיוא
 -ור רעקידסלָאמַאד רעד זַא ,ןרָאװעג טמָאק
 רעטסינימ סגנודליב רעשיטימעסיטנַא רעשיס

 -ןָאק סווָאקינשזַאריּפ ןריפנייא ןסייהעג טָאה

 -יטסניא-רערעל עשיסור עלַא ןיא עניטרעצ
 .ןטוט

 ןעוועג ווָאקינשזָאריּפ זיא טייצ עסיוועג ַא

 -כיילג ןוא רעטסיימ-עלעּפַאק רעשירעטילימ

 -רערעל רענליוו םעד ןיא רערעל ךיוא קיטייצ

 .טוטיטסניא

 ןיא 1912 ןיא עקירעמַא ןיא קידנעמוק

 ןרענָאיּפ עטשרע יד ןופ ןעוועג ווָאקינשזַאריּפ

 עוויסנעטניא ןַא ןעלקיװטנַא ןביֹוהנָא וצ

 -קַאפ זיא רע .טייקיטעט עשילַאקיזומ-שידיי

 -כיוו רעד ןופ רָאטַאיציניא רעד ןעוועג שיט

 ,ןרָאכ עשידיי ןריזינַאגרָא וצ עיסימ רעקיט

 ַא ןיא ןסקַאװעגסיוא רעטעּפש ןענייז סָאװ

 רענַאקירעמַא ןצנַאג ןרעביא לָאצ רעסיורג

 .טנעניטנָאק

 -לע ןיא ןברָאטשעג זיא ווָאקינשזָאריּפ .י

 .1999 ,קרָאי-וינ ןיא רָאי 74 ןופ רעט

 ןיא ץַאק .פ .י ןופ טכעלטנפערַאפ (*
 הטש6 ." ןופ טריטטַאדעה ."עגקיװ  דהבקמצאז

 .ופכ9פ ,.טראי ריב ,ןיר



 ןז
: 

 שידיא ןיא הניגנ -=פ -ת

 טָאדארגָאניװ ףסוי

 עשידיי יד ןזיא עניב ערעּפָא רעד דיוא

 קנַאד ַא ,בוח ןייק ןבילבעג קידלוש טינ ענליוו

 -ַארגָאניױו ףסוי ןופ רעייטשייב ןסיורנ םעד

 רע טָאה 1808 ןיא ענליוו ןיא ןריובעג .ווָאד

 ערעירַאק עשירעגניז ןייז ןביוהעגנָא גנוי רָאג

 ייב לוש-טָאטש רענליוו ןיא לררושמ סלַא

 ייב לוש-רָאכ ןיא ךָאנרעד ,רענניזנייפ ןזח

 וצ ןסקַאוװעגסיוא ןוא יקסווָאליײכימ רָאטנַאק

 -עק ןוא טסיטרַא ערעּפָא ןטנעקרענָא טלעוו ַא

 .רעגניז ןכעלנינ

 ןקידרעירפ ַא ךָאנ ןופ ןסייוו רימ םנה)

 ערעּפָא םענעריובעג רענליוו ןטמירַאב רָאג

 .בעג ,ןייטשרעבליז השמ) ווָאליאכימ רעגניז

 -ענסיורַא רעדייל רעבָא רע זיא (1898 ןיא

 -םיוא ןייז ייב .הנחמ רעשידיי רעד ןופ ןלַאּפ

 -ַאקיזומ ןופ לּפַאטש ןטסכעה ןפיוא גייטש

 ןופ טרעקעגּפָא ךיז רע טָאה רעטייל ןשיל

 .(טפיוטענ ךיז ןוא קלָאפ ןשידיי

 ןוא קיד 'תובישח טָאה ווָאדַארגָאניױװ ףסוי

 םעד ןנַארטעג ךיז טימ קידנעטש ץלָאטש

 ןעמוקַאב טָאה רע ןעוו ךיוא ןעמָאנ ןשידיי

 -עג ענייז קנַאד ַא ,עמָאנער טלעװ ַא ןיוש

 עשיסור ןיא ןטירטפיוא-ףמואירט עטניורק

 טימ ןוא ןטפַאשלעזעג ערעּפָא עשישטייד ןוא

 ןיא תועיסנ-טרעצנָאק עכיירגלָאפרעד ייד ַא

 .רעדנעל ענעריישרַאפ

 (ןייטשנייו) זו ָא ד א

 -ַאיּפ םעד טימ ןגָארטעגמורַא דיז טָאה רע

 -ידיי ַא ןופ גנופַאש רעד רַאפ קנַאדעג-ןרענ

 רַאפ וואורּפ רעטשרע ןייז .ערעּפָא רעש

 -ַאב ןופ ננוקריווטימ רעלעיצנַאניפ רעד טימ

 ןיא ןרָאװעגנ טכאמענ זיא ,דלישטַאר ןָאר

 ןעוועג רָאי 9 זיא רע ואוו ,דנַאלגנע ,ןָאדנַאל

 -ַאב רעקיטרָאד רעד ןיא ןָאטירַאב רעימערּפ

 ."עדרַאנ טנעװַאקק זיוה ערעּפָא רעטמיר

 קירוצ רעטקנעברַאפ ַא קידנעמוק רעטעּפש

 -ורּפ ,ענליוו טָאטש-עמַאמ רעביל רעד ןיא

 ןבלעז ןפיוא ןטפעמרַאפ רעדיוו ךיז רע טריב

 .הילצמ סקירעביא טינ רעדייל זיא ןוא טיבעג

 ןטכעלקריוורַאּפ-טינ ןייז טימ ןברַאטשעג
 לארשי ץירא ןיא ווָאדַארגָאניױװ ףסוי זיא םולח
 .רָאי 08 ןופ רעטלע ןיא ,1927 ןיא

 ןפיוא הרובק וצ ןרָאװעג טכַארבענ זיא רע

 .ביבא לת ןיא םלוע תיב ןטלַא

 -רע ןייז וצ הבצמ רעטלעטשעג רעד ּףיוא
 ףַאטיּפע ןשיאיירבעה םניא זיא טייצרָאי ןטש
 :ןרָאװעג טצירקעגסיוא סערעדנַא ןשיווצ

 ןא טסיטרַא רעטריטנַאלַאט רעד טגיל ַאד

 טו ןטשאי 5 שא שפקש האט העגש טשטפא

 ערעּפָא רעשידײ רעד ןופ רענָאיּפ רעטסואט

 תן י8 .טשטאט7 ןיא

 -ָארט , ענייז ןופ גנולמַאז עדנטיידַאב ַא
 -עטלעז ,ןדנַאטשנגעג עלופטרעוו ןוא "ןעעפ
 ןעמַאזוצ םיא ןופ טריפַארנַאטַאפ רעדליב ענ

 ערעדנַא ןוא סעילימאפ עכעלרעזייק טימ

 -ביול ענעמוקַאב ,ןרוגיפ עטנענימָארּפ טלעוו
 ואוו טלעוו רערָאג רעד ןופ טעמכ סעיזנעצער

 -ָאלָאק טימ ןטָארטעגפיוא לַארעביא זיא רע

 -מַאז ןיא ןענופעג דיז ןבָאה ,ןגלָאפרעד עלַאס
 -טּפַאשנסיװ ןשידיי רענליוו ןופ וויכרַא-גנול

 עצרוק ַא טָאה רע עכלעוו ,טוטיטסניא ןכעל

 -עג סלַא טקישעגרעביא טיוט ןייז רַאפ טייצ

 רעמיצדווָארַארגָאנױו רעלעיצעּפס ַא .קנַאש

 טנדרָאעגנייא טאהעג טוטיטסניא רעד טָאה

 .וװיכרַא ןטלמַאזעג ןכייר ןייז רַאפ



 קָא טסיל ַאי ב ןיא תונוה

 ןאמרעב בקעירָאטיזַאּפמַאט טנעגיריד רעד ועטיל ןופ רעטנעצ רעטסערג'טייװצ--טאטסילאיב

 ןוא רעלעטשטפירש :טלוט-הניגג יט םיכירדמ עטשרע עגײמ -- יטסרימאטליװ סםוסנ טח הא

 .סענגיבארדַאּפ ריאמ א ןאמצאט דוד םינזסח'טאטש יר ןאלּפאק חסּפ רעטיזומ

 יקסרימאקליװ םוסט

 -עריובעג קָאטסילַאיב ןייק טינ ןייֵלַא םנה

 ענערָאוװעג-בורח עקיזָאד יד רעבָא טָאה רענ

 רעננייא דיסת ףיוא ריז לארשיב םָאו ריע
 םאוו םעד קנאד א ,ןורכז ןיימ ןיא טצירק

 טנרעלעג טרָאד טננוי רעירפ ןיימ ןיא בָאה'כ

 ןענכוזעג קיטייצכיילג ןוא הבישי רעד ןיא

 -נוא לוש-רָאכ רעקיטרַאד רעד ןופ רָאכ םניא

 טנעניריד ןשימַאניד םנופ גנוטייל רעד רעט

 ןַאמרעב בקעי רעקיזומ ןלופטסנידרַאפ ןוא

 ןעוועג ותעשב ןיא לוש ןופ ןזח רעד .ל"ז

 םוחנ רעלטסניק דומע רערַאברעדנואוו רעד

 עכעלסעגרַאפמוא ענעי .ל"ז יקסרימָאקליװ

 ןיימ ףיוא םתוח ַא טניילעג בנא טָאה טייצ

 .תונזח ןיא ךרד םענעמונרַאפ רעטעּפש

 בָאה 1922 רָאי ןיא ךוזַאב ַא םעניימ ייב

 רעמ ַא טימ ןיוש טייהנגעלעג יד טַאהעג ךיא

 וצ קילב ןרעפייר ןוא ןכעלדנעטשרַאפ ףיט

 ךאסהעב בטאי .הד

 ןבעל עלופרילַאק עכיירטסייג סָאד ןטכַאבָאַאב

 טָאה סָאװ ,קָאטסילַאיב רעטמירַאב רעד ןופ

 טייקשירעפעש-רוטלוק טימ לופ טלדורּפשענ

 סלָאמַאד בָאה ךדיא .ןטיבעג עֶלַא ףיוא טעמכ

 סטיראב טַײצ רענעי וצ .ַײװצ עניימ טיילנאב

 רָאי 8 ןַאד) ןועמש ,רעדניק רעדנואוו ,עט

 ןזח טציא -- (רָאי 10) לאומש ןוא (טלַא

 ַא םרעייז וצ -- לּפמעט רעטנָארָאט ןיא
 םניא ןעוועג טרישזנַארַא זיא סָאװ ,טרעצנָאק

 -טימ .טּפַאשלעזעג "קדצה תנילא ןופ לַאז

 רעד ךיוא ענליוו ןופ ןַאד זדנוא טָאה טיילגַאב

 טסינַאיּפ רעקירָאי-10 רעד ,דניק-רעדנואוו

 רענליוו ןיימ ןופ עלענוז ַא ,ןיקשַאמרוד באז

 רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעניריד לוש ,ענעלָאק

 ףיוא ייז ןענייז עדייב .ל"ז ןיקשַאמרוד אביקע

 שודיק לע ןעמוקעגמוא ןפוא ןשינַארט רעייז ַא

 .ָאטעג רענליוו רעד ןיא םשה



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 קָאטסילַאיב ןיא ןבָאה טייצ רענעי ןיא

 ניימ תונזח ןופ ןטמַא טּפיוה יד ןעמונרַאפ

 ןזח ,ןַאמצַאק דוד ,טניירפ עבושה ייווצ

 ןוא ,לוש-טָאטש רעקיטרָאד רעד ןופ ןושאר

 רָאטנַאקרעביױוא ,?"ז ,יקסווָאקדולאז והילא

 -טננייא ןיב'כ ןעמעוו יב קושיראכ רעד ומ

 סלָאמַאד טָאה יקסווָאקדולַאז ןזח .ןענַאטש

 ןייז וצ ןיירַא געוו ןיא ןבילקענ ןיוש דיז בנא

 לַארטנעצ רעד ןופ טמַא-תונזח ןבושח םעיינ

 ןייֵלַא ךיא .דנַאלגנע ,לוּפרעוװיל ןיא ענַאנַאניס

 ןגָארטעגמורַא טַאהעג ןיוש ךיוא ךיז בָאה

 םעיינ םניא ןרעדנַאוװרעביא ןופ רענעלּפ טימ

 ןיוש קידנטרַאוװרעד ,?ייט-טלעוו רענַאקירעמַא

 ןרירגימיא ןענעק וצ ףיוא ןריּפַאּפ עקיטיונ יד

 ַא טימ עקַאט בָאה'כ ןיהואוו ,עדַאנַאק דָאנ

 -צַאק ןזח טימ טייצ ןייא ןיא ,רעטעּפש רָאי

 ןייק ,רע -- ןיירַא געוו ןיא ןבילקעג ךיז ,ןַאמ
 .ָאטנַארָאט ןייק ,ךיא ,לאערטנַאמ
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 ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו ,קָאטסילַאיב

 ןיא זיא ,ןליוּפ ןוא עטיל ןופ נעוו-דייש ןפיוא

 טימ ןרָאוװעג טסולפנייאַאב סָאמ רעסיורג ַא

 -סודניא ןוא טייקשירעפעש רעכיירטסיינ רעד

 -ידמ עדייב יד טָא ןופ ןעננוכיירגרעד עלעירט

 רַאפ רעטסומ ַא ריז רַאפ ןייֵלַא קידנרעוו .תונ

 -ור רעצנַאנ רעד רעביא טעטש ערעסערג ליפ

 -עּפס ןפיוא ךיוא יז טָאה ,עירעּפמיא רעשיס

 ןזיועגסיױרַא טיבעג ןלערוטלוק-שידיי שיפיצ

 רעכלעוו ןשיוװצ ,ןעננונכייצסיוא עקיטייזליפ

 ..ןָאנביױוא םעד ןעמונרַאפ טָאה הניננ עשיריי

 רַאפ טנכעררַאפ ןעוועג זיא קָאטסילַאיב ביוא

 ךָאנ רעטנעצ ל?יטסקעט ןטסערג-טייווצ םעד

 יד סלַא ןפוררַאפ ךיז טָאה עכלעוו) שזדָאל

 ,(עירעּפמיא רעשיסור רעד ןופ רעטסעשטנַאמ

 טמירַאב ןעוװעג ,ענליוו ךָאנ ,ךיוא יז זיא

 -נעצ-הניננ ןשידיי ןטסערנ-טייווצ םעד ראפ

 .עטיל ןופ רעט

 -קרעמפיוא סיורג ןניוצעג טָאה קַאטסילַאיב

 -םינזח ןכעלטלעוולַא ןופ רָאנ טינ טייקמאז

 ןדנטיידַאב ַא ןפורעגסיורַא ךיוא רָאנ ,רענַאל

 -ילַאקיזומ רעניימעגלַא רעד ןיא סערעטניא

 םוצ טכיירנרעד שזַא טָאה סָאװ ,טלעװ רעש

 טימ טלעטש סע יו ,קיזומ ןופ אקעמ ןטסערג
 ןיא זיױהדַארעּפָא ןאטילָאּפָארטעמ יד רָאפ דיז
 .קרָאי-ינ

 ןגעוו ןביירש רימ ןעוו ,בגא ,ָאד לָאז ןוא
 םייב ךיילנ ,קָאטסילַאיב ןיא הניגנ רעשידיי
 ,הבש ןטנידרַאפ טימ ןרעוו טנכייצַאב ביוהנַא

 -שידיי ןקיטרָאד םעד ןעקנַאדרַאפ וצ דס ַא זַא

 -ער רעד ןעווענ זיא נייטשפיוא ןשילַאקיזומ

 רעשידיי רעקַאטסילַאיב רעד ןופ רָאטקַאד

 רבד ַא ןיא סע .ןַאלּפַאק חסּפ ,ננוטייצ-נָאט

 רעד ןופ חכ רעדנביאסיוא רעד זַא ,עודי

 ןגלּפאק סחספ

 -קַאפ רעדנרינימָאד רעד לָאמ עלַא זיא עסערּפ

 רעטעמָארַאב ןוא טּפַארק-ביירט יד -- רָאט

 וצ יז ,הביבס יד ןקריוואב ןפלעה וצ ףיוא

 .ךרד ןטשטנואוועג ןפיוא ןריפ

 רעסיורג ַא דיוא ןיילַא בנא ,ןַאלּפַאק חסּפ

 ןופ דשמ ןיא טָאה רעכלעוו ,(ןזח ןב ַא) ןגנמ

 ,טמַא-רָאטקַאדער ןייז רעסיוא ,טייצ רָאי 0

 רעקיטרָאד רעד ןופ רָאכ ןטימ טריפעגנָא ךיוא

 -עג תמאב זיא ,"טסנוק עשידיי, טפַאשלעזעג
 רעלערוטלוק רעקירעהעג רעקינעי רעד ןעװ
 ,קַאטסילַאיב רעשידיי רעד ןופ רובצ-חילש
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 ךרוד ,סָאמ רעקינַאו ַאזַא ןיא טָאה סָאװ

 ןוא טַאר טימ ,טפירש 2 טרָאװ

 שידיי יד ןביוהרעד ןפלָאה

 ךיז ןופ קידנבענסיורַא ,ָאווינ ןכיוה רָאנ ַא

 -עג רעטעּפש ןבָאה סָאװ ,רעלטסניק-קיזומ

 ןצענערג יד רעכירַא טיירב ןוא טייוו ט'מש

 = דנב רעדיל; ןיװ .ןליופ הא :עטיל ןופ

 רעקיזומ עשיסַאלק יד ןופ ןעגנוצעזרעביא
 -עג) .דנַא ןוא ןַאמוש ,טרעבוש ,ןָאסלעדנעמ

 רפס, ןייז ךיוא יוװ -- ,(1912 ןיא טקורד

 טימ רעדיל ---"הרמז יריש , יד ןוא "תורימזה

 ,םירבחמ ענעדיישרַאפ ןופ טלמַאזעג ,ןטָאנ
 ךיוא לייט םוצ ,רוזחמ ןוא רודיס ןופ ךיוא

 ןוא סערעּפָא לָאצ יד ךיוא ןוא -- ענעגיי
 ףיוא םיא ךרוד טצעזעגרעביא סעטערעּפָא

 -ַאשעג לָאצ עכייר ןייז טצעל וצ ןוא ,שידיי

 ןענייז לייט ַא עכלעוו ןופ ,רעדיל-רעדניק ענעפ

 :ןעמָאנ םעד רעטנוא םרָאפ-דוב ןיא ןענישרעד

 ןענייז ,"םייה ןוא לוש רַאפ רצוא-גנַאזעג,
 רעקינָאװ ןוא רצוא רערַאבצַאש ַא ךעלקריוו

 רעשידיי רעניימעגלַא רעזדנוא וצ גָארטייב

 -רעד וצ יאדכ דיוא ָאד זיא סע .קיזומ סקלָאפ

 רֶא קרַאמ ןופ גנוצעזרעביא ןייז ןענָאמ

 ,"המיבה, רעד רַאפ "יחצנה רישה ,, סנייטש

 קָאטסילַאיב ןיא טעדנירנעג ךיז טָאה עכלעוו

 סעיזנעצער ןוא קיטירק-קיזומ ןייז .1915 ןיא
 ,"ןבעל עיינ סָאד,, גנוטייצ רעכעלגעט ןייז ןיא

 ןעזפיוא סיורג ןפורעגסיױרַא קידנעטש ןבָאה

 טימ ריז טָאה'מ .ןזיירק עשילַאקיזומ יד ןיא

 יו רע טָאה שיטקַאפ ןוא טנכערעג קרַאטש ייז

 -נָא עדנצנעלג ענייז טימ טקריוװַאב קירעהעג

 -עבעגסיוא ןַא ףיוא ןריפוצפיורַא ןעגנוזייוו

 ינזח לָאצ ַא ךרד ןטריניפַאר רעמ ןוא ןטרעס

 רעכיז ןבָאה עכלעוו ,רעגניז-טרעצנָאק ןוא

 .טײקרַאבקנַאד עפיט ַא םיא וצ טליפעג

 יי 1 ישי ַ*ז - -!

 גנונכייצַאב רעד טיול ,זיא ןַאלּפַאק חסּפ

 טלמַאזעג) םובלַא-רעדליב רעקָאטסילַאיב ןיא

 ןענישרעד ,ןָאס דוד ןופ טעלטשעגפיונוצ ןוא

 -ַאיב ןיא ןברָאטשענ ,(1991 ,קרָאי וינ ןיא

 -גָאט ןייז .1943 ץרעמ ןיא ,ָאטעג רעקַאטסיל

 -ָאד עקיטכיוו טימ ָאטעג ןיא ןבעל ןופ דוב

 ןוא ןענופעג ןיא ןלַאירעטַאמ-עיצַאטנעמוק

 -סילַאיב רעד ךרוד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 .עיסימַאק רעשירָאטסיה רעקָאט

 ףתוש רעכיירפולפנייא ןוא רעמַאזקריוװ ַא

 רעשירעפעשיסיורג רעד ןיא ,ןַאלּפַאק חסּפ וצ

 גנולקיװטנַא רעשילַאקיזומ רעד רַאפ עיסימ

 ןעוועג ןיא ,קָאטסילַאיב רעשידיי רעד ןופ

 -מוא רעד ,ןַאמרעב בקעי ,רעלטייצטימ ןייז

 א רָאטיזַאּפמָאק רעשינרוטיל רעכעלברעטש

 א רעכלעוו ,רעטייל-רָאכ רערַאברעדנואוו

 ,טרעדנוהרָאי ןבלַאה םעיונעג ַא ןופ דשמ ןיא

 העּפשה עלַאסָאלַָאק ַא טביאעגסיוא טרָאד

 עייר ַא ןניוצרעד שממ ,טיבעג-הניגנ ןפיוא

 עכיירלַאצ ענייז ןופ .ןטנעגיריד ןוא םינזח

 ןיא תודימלת ןוא םידימלת עטנכייצעגסיוא

 לָאצ עדנטיידַאב א שיטקַאפ ןענייז גנַאזעג

 -יורג סלַא ןרָאװענ טמירַאב רעטעּפש ייז ןופ

 רענײמענלַא רעד ןופ ךיוא רעלטסניק עס

 ערעּפָא עטמירַאב-טלעוו ןוא עניב-טרעצנָאק

 ףיוא ןזייוואוצנָא ןייז גונעג טעוו'ס .רעגניז

 אזַאר ,סנירעגניז ערעּפָא עטנענימָארּפ ייווצ

 .ווָאזַאר רתסא ןוא (ןייטשרוב) אסיאַאר

 ,לטעשז ןיא 1860 רָאי ןיא ןריובעג

 רעב בקעי טָאה ,עינרעבונ רענדָארג

 וצ היטנ עקרַאטש  ַא ןזיװעגסױרַא זייוודניק

 טײקמַאזקרעמפיוא סיורג ןגיוצעג ןוא הניגנ

 טנװַאדעג ןיוש זייוולגניי .ןזיירק עשינגנמ ןופ

 -כָאנ .ןעוועג םלוע שיערמ ןוא דומע ןרַאפ

 טרָאד ןוא רעמינַאלס עשאי ייב ןעגנוזעג םעד

 -עג ןפורעג ןיוש רָאי 15 וצ .ןטָאנ טנרעלעג

 -נואוו ַא ןעוועג ןוא "רעסערפ ןטָאנ, ןרָאװ

 -סייגַאב עשימרוטש קידנפורסיורַא ,ןזח רעד

 -יװָארּפמיא עקיד'תוקיתמ ענייז טימ גנורעט

 -עגנָא סלָאמַאד ןיוש .ןענווַאד ןיא ןעגנוריז

 רָאכ ןוא ןוויטאטישטער ענעגייא ןפאש ןביוה

 ןיא קידנרָאפ ,לָאמנייא ןוא סעיציזָאּפמָאק

 "הנה דע? ןייז רופ ןפיוא טנכייצרַאפ ,געוו

 רעטעּפש ריז ןבָאה'ס ןכלעוו טימ ,תמשנ ןופ

 טלעוו ערעדנַא ןוא ינמוזָאר טנכייצעגסיוא

 ,ךיוא ,בנא ,רימ ךיז טקנעדעג סע) .םינזח

 טרעצנָאק ַא ןופ גלָאפרעד ןטסערג םעד זַא

 -וק השמ ןזח סָאװ ,ָאלַאפָאב ןיא םַארגָארּפ

 ןיא םוקנֶא ןייז ייב ןבעגעג טָאה יקציוועס



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 ס'נַאמרעב ןעווענ שיטקאפ זיא ,עקירעמַא

 הנה דעי

 עכעלטע קיזומ ןַאמרעב טרידוטש רעטעּפש

 ןעמוקעגנָא םעדכַאנ ןוא עשרַאוו ןיא רָאי

 ,לוש-רָאכ רעקַאטסילַאיב ןיא טנעניריד רַאפ

 ןשירעלטסניק ןייז טדיילקַאב טָאה רע ואוו

 ןטסנידרַאפ עסיורג ןוא עדריוו ליפ טימ טמַא

 -עוועג ענייז .ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב

 -עצ רעלטסניק עסיורג ןייֵלַא ,םידימלת ענעז

 ןיא ריז ןלייצ ,טלעוו רעד רָאג רעביא טיירּפש

 -ַאשעג עלופטרעוו ענייז .רעקילדנעצ ליפ יד

 סָאװ ,ןויטַאטישטער ןוא סעיציזָאּפמָאק ענעפ

 ןוא חסונ ןופ טייקטכע טימ סיוא דיז ןענכייצ

 ךס ַא ןבָאה טײקשינַאמרַאה רעלענינירַא

 ןוא גלָאפרעד רעייז וצ ןפלָאהעגטימ םינזח

 .טיײקטמירַאב

 -רענעמ רַאפ רעדיל ייווצ עטקורדעג ענייז

 ןענייז "דחא םע, ןוא "ןדריה רמשממ, רַאכ

 רעשידיי רעד רָאנ ןיא טעמכ טמירַאב קרַאטש

 ןענייז ןעננופַאש ייווצ עטנַאמרעד יד .טלעוו

 -ּפַאק חסּפ רעטנוא ןרָאװעג טרינַאּפמָאק בנא

 יד ןבָאה ?לכב .העּפשה ןוא זייוונָא ס'נַאל

 -טּפיוה יד ,רעלטייצטימ רעקַאטסילַאיב עדייב

 -ַאקיזומ-שיריי ןופ רעריטנעמעצ ןוא רעיוב

 טפָא גנַאל ןרָאי ,קָאטסילַאיב ןיא ןזעוו ןשיל

 וצ טנַאה ןיא טנַאה טעברַאעג םַאזניימעג

 ןקיטרָאד ןרַאפ עירעפירעּפ ערעטיירב ַא ןפַאש

 ןענייז ןעדייב ייז קנַאד ַא ןוא סקואוו-הניננ

 רעד ףיוא ןרָאװענ טכַארבעגסױרַא דיוא

 -ַאּפ ענעגרָאברַאפ לָאצ עדנטיידַאב ַא ענערַא

 ןיא ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,תוחוכ עלעיצנעט

 וצ קָאטסילַאיב ןביוהרעד סָאמ רעסיורג ַאזַא

 ןרעוװ ןוא רעטנעצ ןשילַאקיזומ ןטנעקרענָא ןַא

 .םוטנדיי ןקיטרָאד ןופ ץלָאטש רעד

 רעקַאטסילַאיב ןיא ןיא 1920 רָאי ןיא
 -ענ טרעייפעג זעידנַארנ רעטַאעט ןשיטָאטש

 ס'נַאמרעב ןופ ייליבוי רעקירָאי 40 רעד ןרָאװ

 .טסניד ןשילַאקיזומ

 .1992 ןיא ןַאמרעב בקעי ןזיא ןברָאטשעג

 -ענ א .1"2 ,רעלימ .ש םעדייא ןא רעניז

 רָאכ ןייז ןופ ררושמ ןוא דימלת רענעזעוו

 קידנדײלקַאב ,עדַאנַאק ןיא ןזח רעטנַאקַאב
 1 "ןויצ ירעש, רעד ןיא ןרָאי לָאצ ַא טמַא ןייז

 היוריא6-ח הוורי ;רייז  ראאזזרזיוא י'יא6*  ריוא
 .} - א = וה ט - 4 ֹא ןטנָאמ 1 א /* וש

 רעשילַאקיזומ רעד וצ קלח ןסיורג רָאנ ַא
 ןזח ןגָארטעגייב טָאה קָאטסילַאיב ןיא הריצי
 -עּפש זיא רעכלעוו ,ל"ז ,יקסרימַאקליװ םוחנ
 .טלעוו-םינזח רעד ןיא רבד םש ַא ןרָאװעג רעט
 עינרעבוג רענדָארג ,ץערָאװד ןיא ןריובעג
 לָאצ ַא ןיא זייוולגניי טנרעלעג .1864 רָאי ןיא
 ט'מש'עג טָאה רע ואוו ,םיצוביק ןוא תובישי
 יד ייב ןעננוזעג קיטייצכיילנ ןוא יוליע סלַא

 קידנעיצ ,םינזח עקיטרַא
 -לעז ןוא ?טלַא רעדנואוו, ןייז טימ טייקמַאז
 .שוח-הניגנ םענעט

 -קרעמפיוא סיורנ

 ןעמַאקלופרַאפ וצ הקושת סיורג ןייז
 י רָאנ םיא טננערב םוידוטש-קיזומ ןיא

 ןעמונעגנָא ריי 2 טרעוו רע ואוו ,סעדָא ןייק
 רע .עימעדַאקַא-קיזומ רעקיטרַאד רעד ןיא

 ןוא ר יב גנודליב-םיטש טרידוטש
 -ייא ןַא) ווָאסירָאב רעגניז ןכעלרעזייק םייב

1 
 ציּפ רָאטיזָאּפמָאקךזח ןטמירַאב ןופ םעד יש =ז יו

 טגניז קיטייצכיילג .(1884--1820) ,סַארבַא

 רעכלעוו ,ל"ז ,יקסווָאקנימ סחנּפ ןזח ייב רע

 קהבומ דימלת ןייז סלַא ןטלַאהעג םיא טָאה

 רע זַא ,טגָאזעג םיא ףיוא סלָאמַאד ןיוש ןוא

 -ןוא ןופ םינזחה ילודנ יד ןשיוװצ ןייז טעוו

 רוח רשזד

 -ליוו םוחנ טָאה טמַא-תונזח ןטשרע םעד

 אלממ סלַא סעדָא ןיא ןטָארטרַאפ יקסרימָאק

 עטָאריס ןעוו .עטָאריס ןושרג ןזח ןופ םוקמ

 -עג ןעמונעגפיוא ןוא סעדָא ןופ קעװַא זיא

 ןעמ טָאה ,ןזח-טָאטש רענליוו סלַא ןרָאװ

 רעבָא זיא רע .ן'יקסרימאקליוו ןעמונעג ךיילג

 לייוו ,רָאי ןבלַאה ַא זיולב טרָאד ןענַאטשעג

 ,קָאטסילַאיב ךרוד םייהַא לָאמנייא קידנרָאפ

 -ַאב יד זיא ,תבש ַא טנוואדעג טָאה רע ואוו

 טָאה ןעמ זַא ,סיורנ ױזַא ןעוועג גנורעטסייג

 רע ןוא טקַארטנָאק ַא םיא טימ טכַאמעג ריילג

 רעד .לוש-רָאכ רעד ןיא ןזח ןבילברַאּפ זיא
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 רעד ןעוװעג ותעשב ןיא רעריפ רעקיטסייג

 (*.רעוויליהאמ ףסוי .רד רעניבַאר

 ישאר ץ"ש סלַא ןעמונעגפיוא קידנרעוו

 (1905 ןיא) לוש-רָאכ רעקַאטסילַאיב ןיא

 ירַא ךיוא םסרופמ לענש ןעמָאנ ןייז טרעוו

 ןיא .ןלױּפ ןוא עטיל ןופ ןצענערג יד רעב

 ןָא טמוק ןוא קָאטסילַאיב רע טזָאלרַאפ 7

 -יורגנ רעד ןיא רָאטנַאק-טּפיױה סלַא זופ ןייק

 ןעוועג זיא טנעגיריד רעד ואוו ,עגָאנַאניס רעס

 -פיוא רע זיא רעטעּפש .ןַאמנילעז רָאסעפָארּפ

 -יס רעסיורג רעגיצּפייל ןיא ןרָאוװעג ןעמונעג

 -ַאּפ רעד סלַא טסואווַאב טרעוו ןוא עגָאגַא

 .דנַאלשטייד ןיא רָאטנַאק 6

 רעצרוק ןייז ןיא ןבענעננָא טרעוו סע יו

 ןקירָאי-פ0 ןיא טכעלטנפערַאפ ,עיפַארנָאיב

 תוצראד םינזחה תדונא רעד ןופ ךובדייליבוי

 ןעמ טָאה ,(ח"שּת ,קרָאי וינ) הדנקו תירבה

 םיא טנכייצאב רַאנעט ןכעלרעה ןייז בילוצ

 ןעשטייה ןעד רעטנוא אזוראק רעד  סלא

 ."ןערָאטנאק

 -עגנייא לָאמ ליפ ןיא יקסרימָאקליװ ןזח

 ןיא רַאנימעס-םינזח םעד ןופ ןרָאװעג ןדַאל

 וצ סעיצקעל ןטלַאה ןוא ןעמוק וצ עשרַאװ

 סָאװ ,לאנרושז-םינזח רעד .םינזח עגנוי יד

 -למ-טלעוו רעטצעל רעד זיב ןענישרעד זיא
 ןנעוו ןבירשעגנ ביול סיורג טימ טָאה ,המח

 -יזומ ןוא עשינזח עדנרעלַאב סיקסרימָאקליװ

 ןופ טיקירעהעגנָא החפשמ רעד ןגעװ (*

 לאומש יר טימ רעטיליהאמ ףסוי .רד רעציבַאר

 יט יבהוסח  ן(פ רעהנירגאב .רעושל טאש

 העטעהויוגעג רעד טא רעריפ יד טפ טא

 ילרעיײװב ןַארַאֿפ ןענײז גנוגעטאב "ייחרזמ.
 :סעיסרעװ

 ןוא "לארשי רצוא/ סמטײטשגעזַײא שא

 :עּפַאלקיגנע רעשידיישילגנע רעד ןיא ךיוא

 סלאגגאװ א קנופ ןפ ובעגעגסירַא) עיד

 .טב רע טרעװ (טאר גאט טא טרמי וי .טמ8ש

 יקסטאגאטנַאמעלס דוד ;ןש ןיז סלַא טנכײצ

 קיצפופ, סילברעביט ןשיגָאלַאגַארכ ןײז יא

 (1897--ןפ8ד) "סאטסילַאיב עשידײ ראי

 לאומש יר ןפ לקיגײא ןֵא סלַא םיא טגכײצַאב

 'עפס ,"ובעל רעקאטסילַאיבא) רעויליהאמ

 .(1947 ,גלסורב ,עבאגסיוא עלעיצ

 ץינלאטפ ןתנ

 ןקיטרַאנגייא ןייז ןוא ןגַארטרַאפ עשילַאק

 רעד וצ ,ןענוװַאד-טרַא ןשירעלטסניק-ריוה

 -כָאנ סָאמ רעסיורג ַא ןיא רעבָא טייצ 1

 ןסיורג ןייז ןופ תונזחה ךרד םעד קידנגלָא

 .ל"ז ,יקסווָאקנימ סחנּפ ןיבר

 טָאה ,1939 ןיא ךורבסיוא-המחלמ םייב

 טעװעטַארעג סנ יּפ לע יקסרימַאקליװ ןזח דיז

 עלעטש תונזח יד ןעמוקַאב ןוא ןָאדנָאל ןייק

 1945 ןיא .לוש רעבאס רעטסּפמעה ןיא

 -ונעגפיוא טרעוו ןוא עקירעמַא ןייק רע טמוק

 .עיפלעדַאליפ ןיא לּפמעט ןורושי ינב ןיא ןעמ

 ןופ ןניוצעגקירוצ ךיז רע טָאה 1947 ןיא

 קיטנַאלטַא ןיא םייה ןייז טכַאמעג ןוא תונזח

 םוצ ןטיירג ןעמונעג ךדיז טָאה רע ואוו ,יטיס

 -מָאק עשיגרוטיל ענענייא ןופ דנַאב ַא קורד

 -ישטער ענעבילקעג ןוא רָאכ ראפ סעיציזַאּפ

 -לע ןיא ןיוש ,רעטעּפש רָאי 2 טימ .ןוויטאט

 ןופ עקינייא רע טרידרַאקער ,רָאי 71 ןופ רעט

 ןוא .ןטַאלּפ-ןָאּפָאמַארג ףיוא ןעגנופַאש ענייז

 ךָאנ זיא עמיטש יד זַא ,זיא קידריווקרעמ

 .ץנַאלג ןוא טפַארק רעלופ ריא ןיא ןעוועג

 -רַאפ יקסרימָאקליװ ןזח טָאה 1984 ןיא

 -ַאק ןיא ןבעל שירעפעש-דייר ןייז טקידנע

 .עינרָאפיל
: : 58 

 ךיוא ןייז טרעוװסנשטניו ָאד טעוװ סע

 ןכירטש עשיפַארגָאיב עקינייא ןבעגוצרעביא

 ,ל"ז יקסרימָאקליוו ןזח ןגעװ ןדָאזיּפע ןוא

 םענייז ךרוד ןרָאוװעג טנכייצרַאפ ןענייז סָאװ

 -טנפערַאפ ַא ןיא ,קלָאװ רשֲא ,קינעמילּפ ַא

 "לַאנרושז ןגרָאמ-גָאט  ןיא לקיטרַא ןטכעל

 :1984 ,לירּפַא ןט-2 ןופ

 םוחנ ןעוו ,ןרָאי-רעדניק עניימ ןיא ךָאנ,

 טָאה ,טמירַאב ןעוועג ןיוש זיא יקסרימָאקליוװ

 ןקַאבעגנייא טייקכעלשטנעמ עפיט ןייז ריז

 רעטכע ןייז טימ ןעמַאזוצ ןצרַאה ןיימ ןיא

 עכעלמיטסקלָאפ ענעריובעגנייא ןוא תוחקיּפ

 .תומימת

 זיא רָאי ןעצ ןרָאװעג טְלַא ןיב ךיא ןעוו,

 ןעוועג טלָאמעד ןיוש יקסרימָאקליוװ םוחנ

 ןעמוקעגּפָארַא רע זיא ,ןזיױּפ ןיא ןזח-טָאטש



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 םייח ץפח רעד ואוו ל?טעטש סָאד ,לטעשז ןייק

 ,ןרָאװעג ןריובעג ןענייז דינמ רענבוד רעד ןוא

 ךיילנ ןריפוצ םיא הלנע לעב םעד ןסייהעג ןוא

 ,לטעטש ןופ הרות דומלת רעטלַא רעד ןיא

 -רע יד .דימלת ַא ןעווענ לָאמַא זיא רע ואוו

 ןרעהרַאפ זיא ןָאטעג טָאה רע סָאװ ךַאז עטש

 ןַאד טָאה יקסרימָאקליװ ןזח .רעדניק יד

 ,םידימלת יד וצ  דַאלָאקָאש טלייטעגנסיוא

 סָאד .רענייא ןעוועג ןיב דיא עכלעוו ןשיווצ

 ןיימ ןיא טצירקעננייא קיבייא ףיוא ךיז טָאה

 יטהז

 סָאד ןיא רעטעּפש געט עכעלטע טימ,

 רע ןעוו ,םָארָאדָאכ ןעגנַאנעג לטעטש עצנַאג

 ןדיי ערעטלע יד .בירעמ ַא טנוװַאדעג טָאה

 רעסיורג טציא רעד זַא ,טנָאמרעד ריז ןבָאה

 רעקירָאי-ףלעווצ סלַא טָאה ,ןזױּפ ןופ ןזח

 םייב ,טלַא ןכעלרעדנואוו ןייז טימ ,לנניי

 ."ילכף ַא טסקַאװ רע זַא ,ןזיווַאב דומע ןבלעז

 רע טָאה בירעמ םענעי זַא דיוא קנעדענ דיא

 וצ .הרות דומלת רעד וצ הנתמכ א ןבעש

 .םידמלמ יד וצ דומיל רכש םעד ןלָאצַאב

 יקסרימַאקליו םוחנ טנעלפ זיולב טינ,

 ןפלעה וצ ידכ ןטרעצנָאק ףיוא ןטערטפיוא

 -טעטש יד ןופ ןטלַאטשנַא עקיטפרעדַאבטיונ

 ,טנגוי ןייז ןיא טנרעלעג טָאה רע ואוו ,ךעל

 -נָאק ףיוא ןטָארטעגפיוא ךיוא זיא רע רָאנ

 עכלעוו ,עיצַאזינַאנרַא-"זָאט , תבוטל ןטרעצ

 ןרָאפ רעדניק עשידיי ןפלָאהעג ןליוּפ ןיא טָאה

 טציטשעג ליפ ךיוא טָאה רע .רעטרע-רוק ןיא

 .תובישי

 -עגענַאב ַא ןנעוו רימ ךיז טנַאמרעד סע.

 -ערבעה ןטמירַאב םעד ןוא םיא ןשיווצ שינ

 סָאװ ,ווָאלַאקַאס םוחנ רעלעטשטפירש ןשיא

 -ַאװָאנ טרָא-רוק םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 לטעטשיטרָאזער ןקיזָאד םעד טָא ןיא .ענלעי

 ןייז רַאפ טיובעגסיוא יקסרימָאקליװ ןזח טָאה

 טנעלפ יז ואוו ,זיוה לופטכַארּפ ַא רעטומ

 טגעלפ ןטַאנָאמ-רעמוז .רָאי ץנַאג ַא ןעניואוו

 ןופ ןרָאפ וצ ןעמוק עק'מוחנ רעריא ןוז רעד

 ןזח ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא רע) גיצּפייל

 ןבענּפָא ,(גיצפייל ןיא לוש סנַאגניטע ןיא

 -ענ ןיוש זיא רענייז רעטָאפ רעד) םא דוביכ

 .(תמאה םלוע ןפיוא ןעוו

 טרָאד ןעמ טָאה ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןיא,

 "זָאט,, רעסיורג א רַאפ דוסי םעד טניולעג

 ףיוא עדנדייל ,רעדניק עשידיי ואוו ,עדייבעג

 -ָאמ-רעמוז יד ףיוא ןעמוק ןלָאז ,ןעננול יד

 -עג ןוא עשירפ ןופ ןבָאה האנה ןוא ןטַאנ

 רעכלעוו ,יקסרימַָאקליװ םוחנ .טפול עטנוז

 ,ענלעיאװָאנ ןיא ןעניפעגנ טלַָאמאד דיז טָאה

 עכלעוו ,טסעג ע'בושח יד ןשיוװצ ןעוועג זיא

 ,וָאלָאקַָאס םוחנ .עניב יד טניישַאב ןבָאה

 רוט ַא ףיוא ענליוו ןייק קידנרָאפ זיא רעכלעוו

 ןפיוא טסואוורעד דיז טָאה ,דוסיה ןרק ןרַאפ

 ,פטעטש ןיא זיא יקסרימאקליװ זַא ,לַאזקָאװ

 ןוא נָאט ןרַאפ ןּביילב וצ ןסָאלשַאב רע טאה

 -ענרַאפ זיא גנורעייפ יד .הניננ לסיב א ןרעה

 יד .דלָאװ ןעװַאנסָאס ןטכידענ םעד ןיא ןעמוק

 ,ן'יקסרימַאקליו ןופ גנַאזעג עכעלרעדנואוו

 םע ןכלעװ . תיבה תכטח ריש רומזס; ןיז

 -יטש רעקיטכערּפ ןייז טימ ןעננוזעג טָאה

 ןעגניז ןכַאנ .טרעטסייגַאב ןעמעלַא טָאה ,עמ

 ןוא טונימ ןצפופ ַא טדערעג ךיוא רע טָאה

 ךיוא ."זָאט, םעד ןפלעה לָאז ןעמ טרילעּפַא

 רַאפ ןעז טנעקענ ןעמ טָאה ןדער ןייז ןיא

 טימ שודנו אלמ ןוא םכח א שטנעמ ַא ריז

 ךָאנרעד ןיא .שינעטנעק טלעוו ןוא הרות

 -רעוו יד טימ ווָאלָאקָאס םיא וצ ןעגנַאגענוצ

 טסקאו וצ ןעוװ .םוחנ טכלעקה וד -  רעט

 טלָאװ רעביירש ַא ןרעוו וצ דיז ייב ןסָאלשַאב

 .ןזח ַא ןרעוו טפרַאדעג ךיא

 סלַא ןעמוקעגנָא זיא יקסרימַאקליװ ןעוו,

 לוש יד ,ןזיוּפ ןופ לוש רעסיורגנ רעד ןיא ןזח

 -עג טייצ ןייז ןיא טָאה רענייא אביקע 'ר ואוו

 ןופ דעלטשער ליפ ןעניפענ רע טָאה ,טנוװַאד

 ןופ ןטייצ יד ןופ עקַאט ןבילבראפ הניננ

 ןרעוו ןעגנוזעג ןגעלפ סָאװ ןוא רענייא אביקע

 טָאה הניגנ רעד ןופ לייט ַא .להק ןצנַאנ ןופ

 -ַאב יוװ .טסַאּפרַאפ ןיילַא רענייא אביקע 'ר

 ןעוועג ןיילַא ןואנ רעקיזָאד רעד זיא טסואוו

 ,יקסרימָאקליוװ .ןננמ ןוא הליפת לעב ַא

 רעביא לוש רעטנָאמרעד רעד ןיא ןזח קידנעייז

 עלַא יד טָא ןבילקעגנעמַאזוצ טָאה ,רָאי ריפ
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 תוליפת ןופ סעידָאלעמ עכעלמיטסקלָאפ עכייר

 -ייא .סעיציזַאּפמָאק עקידלרעּפ טסַאפרַאפ ןוא

 עיציזָאּפמָאק "לט, יד עקַאט זיא ייז ןופ ענ

 םעד טָאה יקסרימָאקליװ .חסּפ בוט-םוי ןרַאפ

 " .דרָאקער א ןיא ןעגנוזעגניירא ךיוא "לט,

 רָאנ ןעוועג ?לכב זיא יקסרימָאקליװ ןזח

 -רָאכ ןסאפראפ ןופ טרּפ םניא וויטקודָארּפ

 ןבָאה סָאװ ,ןויטַאטיצער ןוא סעיציזַאּפמָאק

 -יד לוש ןוא םינזח ייב ןעמונעגנסיוא קרַאטש

 רער זא ,ןענַאמרעד וצ יאדכ זיא'ס .ןטנעניר

 רענעברָאטשרַאפ רעד סָאװו "תבש תנכת,

 ַא טכַאמענ ןופרעד טָאה ןַאמשרעה יכדרמ

 .גנוסַאפרַאפ ס'יקסרימַאקליו זיא דרָאקער

 זיא סָאװ ,"תויפיּפ םע היה, טימ עבלעז סָאד

 -ַאהָאי ןיא ןזח ַא ןופ ןרָאװעג טרידרַאקער

 .עקירפַא ,גרובסינ

 רעד טָאה הניגנ ןייז ןופ ט'נשרי'עג ליפ

 ערעּפָא רעטמירַאב רעד ,םהרבא ןוז רעטסנניי

 .ריבא לת ןופ רענניז

 לא יא *

 רעקָאטסילַאיב עטמירַאב לָאצ רעד ןופ

 םעד ןעמונרַאפ רעטעּפש ןבָאה סָאװ ,םינזח

 ןיא ,רעגנַאל-םינזח ןכעלטלעװלַא םנופ חרזמ

 ןגעוו ןלעטשוצּפָא ךיז קיטכיוו סרעדנוזַאב

 והילא רָאטיזָאּפמָאקןזח ןופ עלָאר רעד

 ןזח ,םייחל ?דבי ,ןוא ל"ז ,יקסווָאקדולאז

 טייצ ןייא ןיא ןבָאה עדייב .ןַאמצַאק דוד

 רעד .קָאטסילַאיב ןיא ןטמַא-תונזח ןעמונרַאפ

 ,לוש-רָאכ ןופ רָאטנַאקרעביױא סלַא ,רעטשרע

 ןופ ןושאר ןזח סְלַא -- רעטייווצ רעד ןוא

 טעמדיוועג רעבָא קידנבָאה .לוש-טָאטש רעד

 -װָאקדולַאז ןגעוו ?טיּפַאק רעדנוזַאב ַא ןיוש

 -תוכירא רעמ ןדער זיולב אד רימ ןלעװ ,יקס

 .ןַאמצַאק ןזח ןנעוו קיד

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןזיא ןַאמצַאק דוד

 -רע רעד ךָאנ ןזח-טָאטש רעקָאטסילַאיב רַאפ

 ַא ןיא רע יו םעדכַאנ ,המחלמ טלעוװ רעטש

 -טָאטש רענליוו ןיא ןזח ןעוועג טייצ עצרוק

 -עט עשיריל-שיטסַאלע עקיטכערּפ ןייז .לוש

 ךעלנייוועגמוא רעכעלריטַאנ טימ עמיטש-רָאנ

 -סיורַא טָאה ,רוטַארָאלַאק רעקיסילפ רענייש

 ץינלאטפ ןתנ

 ייב גנורעטכיינַאב ערעיוהענמוא ןפורעג

 זיא גלָאפרעד ןייז ןוא םינגנמ רעקַאטסילַאיב

 ןעמַאזוצ םיא טימ .סיורג רָאנ ןסקַאוװעצ דיז

 -ענ) ןיצוװַאלַאי טנעגיריד רעד ןענַאטשעג זיא

 ַא ,(ענווָאק ןיא רעטסיימ-עלעּפַאק רענעזעוו

 ַא טימ קידנריפנָא ,רעקיזומ רעדנטיידַאב

 ןעוועג זיא סָאװ ,רָאכ ןטרידוטשנייא ןסיורג

 רעדָא םיכרבמ תבש ןדעי .תראפתלו הלהתל

 -עג טָאה ןַאמצַאק ןזח רָאנ ןעוו ,בוט-םוי ַא

 םנופ ףיולעג רעד זיא לוש-טָאטש ןיא טנוװַאד

 -ייר זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג םלוע ןקירעניינ

 גנונדרַא ןטלַאה טזומענ ןבָאה יײצילַאּפ-רעט

 טקירדרעד טינ ןלָאז ןשטנעמ ,לוש רעד םורַא

 לוש יד .גנַארדעג ןרעיוהעגמוא םניא ןרעוו

 הּפמ ןרעוו טלופרעביא ?לענש דימת טנעלפ

 טזומעג טָאה םלוע רעסיורג ַא ןוא הֹּפ לא

 וע רעווש האי זיא'ס .וסיורד ןופ ןבַײלּב

 יד ןענייז טייצ רענעי ןיא ךָאנ זַא ,ןביולג

 -רעד לוש-טָאטש רעקַאטסילַאיב ןופ םיאבנ

 רַאפ טיטעּפַא רעייז טימ טייוו ױזַא ןעגנַאג

 ןלָאצ וצ ןעוועג הצורמ ןענייז ייז זַא ,תונזח

 ןבלַאהטרעפ יו ךיוה ױזַא ןַאמצַאק ןזח

 סלָאמַאד זיא סָאװ ,רָאי ַא רעלָאד טנזיוט

 ַא רַאפ ןעוועג טנכעררַאפ קיסעמסינטלעהרַאפ

 -עג ןשיטסַאטנַאפ שממ ןוא ןלַאסָאלַאק רָאג

 .ןלוּפ רעדָא עטיל ןיא ןזח ַא רַאפ טלַאה

 ןיא ןענַאטשעג ןזיא סָאו ,ינש ןזח רעד

 והילא ןעוועג זיא ןַאמצַאק ןזח טימ טייצ ןייא

 ןוא ןגנמ רענייפ ַא ךיוא ,(יקצָאלָאװ) טחוש

 .ןירוא רב

 טיובעג) לוש-טָאטש עלופטכַארּפ ענייש יד

 עטנכייצעגסיוא עריא טימ ,(1907-8 ןיא

 טלעטשעגרַאפ ריז טימ טָאה ,שדוקב ישמשמ

 ךעלקריוו זיא סָאװ ,טעמ שדקמ רע'תמא ןַא

 -רַאפ ןוא יובעג ןיא קיטפַאהרעטסומ ןעוועג

 .םענ

 ןעמוקעגנָא ןַאמצַאק ןזח זיא 1926 ןיא

 סקעז ןענַאטשעג זיא רע ואוו ,עדַאנַאק ןייק

 ןיא ?וש 'בקעי ינב, רעסיורנ רעד ןיא ראו

 רעשירַאגנוא רעד ןיא ךָאנרעד ,לאערטנָאמ

 אלממ סֶלַא סרָאי וינ ןיא "קדצ בהוא, לוש

 ןוא ,ל"ז ,טַאלבנעזָאר עלעסָאי 'ר ןופ ומוקמ



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 ןיא לוש רעשיראננוא רעד ןופ ןזח טציא

 -עמ ןיוש בשות א זיא רע ואוו ,טיארטעד

 .ןרָאי ערער

 א לא *

 -סילַאיב ןיא דומע םנופ רענלָאפכָאנ רעד

 זיא ןַאמצַאק ןזח רךָאנ לוש-טָאטש רעקַאט

 ריוא) קעניבארדָאּפ ריאמ ןרָאוװעגנ רעטעּפש

 ,ןַאמרעב בקעי ןופ דימלת רענעזעוועג א

 -עצ לענש ריוא ךדיז טָאה ןעמַאנ סנעמעוו

 -ענ טינ גנַאל טָאה סע .ביול טימ לופ ןסקאװ

 םיא טָאה לוש-טָאטש רענליוו יד זיב ןעמונ

 השמ ןזח יוװ םעדכַָאנ טּפַאכעגסיוא שממ

 ןיא ןרָאװעג ןעמונענפיוא זיא יקציוועסוק

 -טמירַאב יד .לוש רעקצַאמָאלט רעװעשרַאװ

 ריז טיײרּפשעצ קעניבַארדַאּפ ןזח ןופ טייק

 ואוו ,ןליוּפ ןוא עטיל ץנַאג רעביא טמַאזענמוא

 עטנענימַארּפ ערעדנַא רעטעּפש טערטרַאפ רע

 -יורג יד ןעמוקעגנָא רעבָא זיא'ס .סעלעטש

 טימ טָאה סָאװ ,המחלמ טלעוו עטייווצ עמאז

 ןשידיי ןטסעדנ ןטירד םעד טכארבענ דךיז

 .עירָאלג עשינזח ןייז ןסירעגרעביא ןוא ןברוח

 -סיוא זייוורעכעלקילג רעבָא טָאה החנשה יד

 ,קעניבארדָאּפ ןוח ןַא ,טליּפשענוצ שילרעט

 -נוא ןענַאטשעג לָאמ ייווצ ןיוש זיא רעכלעוו

 ,ןרעוו וצ ןסָאשרעד דאווקס-רעייפ םעד רעט

 ןעמַאזוצ ןרעוו טעװעטַארעגּפָא סנ יּפ לע לָאז

 ןיא ןרעוװ ןפרָאװרַאפ ןוא עילימַאפ ןייז טימ

 ןופ סעּפעטס עטסטייוו יד ןיא ,דנַאלסור ףיט

 ןוא רעננוה קידנדייל ,ןַאּפַאי ךָאנרעד ,ריביס

 ןייק ונַאלשרעד דיז רדעלדנע ןיב .טקעק

 ןופ טסואוורעד ךיז ןבָאה ןטרָאד .ייכנַאש

 עקידנעטש יד ,ןדיי עשיסור עכייר יד םיא

 -ענפיוא םיא ןבָאה ןוא טָאטש ןופ םיבשוּת

 -יורג רעייז ןופ ןזח-טָאטש םעד רַאּפ ןעמונ

 ןייז .דובכב ןטלַאהענפיוא םיא ןוא ?וש רעס

 רעבָא טלַאה טלקמ םוקמ םעיינ ןיא החונמ

 .גנַאל ןָא טינ

 -עמַא טימ גירק ןיא ןיירַא זיא ןַאּפַאי ןעוו

 טימ ןעמַאזוצ קעניבַארדָאּפ ןזח זיא עקיר

 ,ָאטעג ַא ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנייא ןדיי עלַא

 םיא זיא'ס זיב ,ןטילעג קרַאטש טָאה רע ואוו

 טימ ךעלטפירש ןדניברַאפ וצ ךיז ןעגנולעג
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 ,עקירעמַא ןיא רעטנעצ רעקַאטסילַאיב םעד
 -ירַא ןעלטימ ןעמונעגנָא ריילנ טָאה רעכלעוו
 ןפיוא ןַאמסדנַאל ןבושח רעייז ןעננערבוצרעב

 ,ערעווש ךָאנ ןוא טנעניטנָאק רענַאקירעמַא

 טריזילַאער דעלדנע סע זיא תולדתשה עגנַאל

 ןזח זיא ,חסּפ רַאפ ץרוק ,1946 ןיא .ןרָאוװעג

 -סיצנַארפ ןַאס ןיא ןעמוקעגנָא קעניבַארדָאּפ

 ןיוש םיא טָאה טרָאד ןוא ,עינרָאפילַאק ,ָאק

 -ַאו ,לעטַאיס ןופ עיצַאנעלעד ַא טרַאװענּפָא

 רעייז סלַא םיא קידנדַאלנייא ,ןָאטגניש
 .ןזח-טָאטש

 רעטייוו רעד ןיא ןביילברַאפ קידנלעוו טינ

 לעטַאיס ןיא טנוװַאדעג רָאנ רע טָאה טסעוו

 טָאה הלהק יד ןוא חסּפ געט עטשרע יד זיולב

 ןופ קעשט ַא טקישענניירַא רַאפרעד םיא

 -סייגַאב ןטניילעגייב א טימ ,רעלָאד טנזיוט

 טמענרַאפ ןָא סלָאמַאד ןופ .ווירב-קנַאד ןטרעט

 ןָאנביוא םעד דיוא ןיוש קעניבַארדָאּפ ןזח

 ןייז ןוא ,רענַאל םינזח רענַאקירעמַא ןיא

 ןצנַאג ןרעביא קידוועעזנָא ץנַאנ זיא תובישח

 .דנַאל

 -יזיא ,ןַאמײה קחצי םינזח עטמירַאב יד

 ללה ,סַאב השמ ,לַאטנעמולב רַאד

 .א.א ןַאמרעטלַא

 ןוא טיירב ט'מש"עג טָאה ללכב קָאטסילַאיב

 עסיורג עריא טימ טלעוו-םינזח רעד ןיא טייוו

 טביאעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,רעלטסניק דומע

 רַאפ ןוא ןַא ןוא העּפשה עקידנטיידַאבדליפ ַא

 ןיא עלוש ענענייא עסיוועג ַא ןפַאשעג ריז

 ןביוא ןיוש יוװ ,קידנבָאה ,טסנוק-תונזח רעד

 טרעפילעג ןוא טריצודָארּפ דיוא ,טנַאמרעד

 -ידמ ענעדיישרַאפ ןיא ןטנעגיריד ןוא םינזח

 ןשינזח םנופ םידימלת עקילַאצליפ יד .תונ

 -קַאּפמָאק ערעדנַא ןוא קָאטסילַאיב ןיא רדח

 רענדָארג רעקילָאמַא ןופ םיצובק עשידיי עט

 רעלַאינעג רעייז טימ בנא ןבָאה ,עינרעבוג

 -נוא טרעכייראב טייקשירעפעש רעשילַאקיזומ

 -ייב קיגָאװ דיוא ןוא רצוא ןשינרוטיל רעזד



 רעשידיי רענײמענלַא רעזדנוא וצ ןגָארטעג

 עטנענימַארּפ עדַאיעלּפ רערעטלע רעד ןופ
 -רע רעייז ןבָאה עכלעוו ,םינזח רעקַאטסילַאיב

 ,רדח ןשינזח ןקיטרַאד ןופ ןניוצעגנ הקיני עטש

 ןסקַאוװעגסיױוא רעטעּפש ייז ןופ לָאצ ַא ןענייז

 טייוו סערעירַאק ערעייז ןיא טײקטמירַאב טימ

 -אב .הנירס רעד ןופ ןצענערנ יד רעבירא

 ךיוא ןטמַא תונזח עטס'בושח יד קידנדיילק

 ןיא ךיוא זייוולייט ןוא עּפָארייא ברעמ ןופ

 .ןלייט-טלעוו ערעטייוו ןופ תולהק עטסערג יד

 ןט-19 ןופ טפלעה ןטשרע םנופ קידנביוהנָא

 ןעמַאזוצ טָאה ?לכב תונזח ןעוו ,טרעדנוהרָאי

 -נֶא טָאה סָאװ ,סנַאסענער םעניײמענלַא ןטימ

 םוחת םניא ךיוא ןעגנירדניירַא ןביוהעג

 ךיז ןעמונעג ןוא עּפָארייא חרזמ ןופ בשומה

 -רעד רעקידרעטעּפש ריא וצ זיב ןעלקיװטנַא

 -שירעפעש-דייר ןופ עכַאּפעדץנַאלג רעטכיירג

 ןופ ןענעכייצרַאפ וצ קָאטסילַאיב טָאה ,טייק

 'ה ןוח טאטש ןטמיראב םעד טַײצ רענעי

 -ענרעביא טָאה רעכלעוו ,ל"ז ,ןַאמייה סחנּפ

 רענלָאפכָאנ ןרַאברעדנואוו ַא ךיז ךָאנ ןזָאל

 (*.ןַאמייה קחצי ןוז ןייז ,תונזחה ךרד םניא

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמייה קחצי ןזח

 םייב טמוקַאב רע ואוו ,קָאטסילַאיב ןיא 4

 -יײמעגלַא ןוא עשילַאקיזומ עטשרע ןייז רעטָאפ

 הוצק רב ןייז וצ .וטנואיצרעד עלערוטלוק ענ

 -טָאטש ןיא דומע ןרַאפ ןייֵלַא ןיוש רע טנוװַאד

 -עלַא סיורַא טפור עלעציא רעגנוי רעד ןוא לוש

 ןטשרע םנופ טקריוװַאב .גנורעדנואווַאב סנעמ

 ןשינזח ןקיד'הלחתה ןייז ייב גלָאפרעד ןסיורג

 -מוא ןַאמייה רעגנוי רעד דיז טזָאל ,טירטפיוא

 -רעל וצ תונידמ עטייוו יד ןיא קעװַא טמַאזעג

 ענעדיישרַאפ ךָאנרעד טזיירַאב רע .קיזומ ןענ

 דנַאלשטייד ןוא דיירטסע ,ןרַאגנוא ןיא טעטש

 טײקמַאזקרעמפיוא סיורג לַארעביא קידנעיצ

 עכעלריפסיוא רעמ רימ ןבָאה םיא וגעװ (+*
 :רךָאפ רעד ץנַאד ַא טַאירעטַאמ עשיפַארגאיב
 ,יטסװאסדולאז והילא עגעלָאס ןיימ ןופ גנוש
 טכעלטנפערַאפ ,תונזח טא םינזח רעביא ,ליז
 רוטלוקא טרעװ  שיפַארגָאקיסקעל ןײײז ןיא
 ."עיגרוטיל רעשידיי ןופ רעגערט

 ץיולאטפ ןתנ

 רַאיײסנבעל ןט ןייז וצ .:םיניבמ-קיזומ ןופ

 רענזיוּפ ,ענליּפ לטעטש ןיא ןזח רע טרעוו

 -כָאט רעד טימ הנותח טרָאד טָאה רע .טנגעג

 ןוא ,רענניטעג רעניבַאר ןקיטרָא ןופ רעט

 ןיא ןזח רַאפ ,רעטעּפש רָאי ַא טימ ,ןָא טמוק

 טביילברַאפ רע ואוו ,ץנעדיורג טָאטש רעד

 ןעמונעגפיוא טרעוו ןוא זיולב רָאי ןייא ךיוא

 סיורג ןייז רעבָא .ןיזעננ ןיא ןזח-טָאטש רַאפ

 ,1880 רָאי ןופ טשרע ךיז טסקַאוװעצ םוסרּפ

 םולש ןזח רעשידנעלָאה רעטמירַאב רעד ןעוו

 -ַאב ,ּפָא טברַאטש םַאדרעטסמַא ןופ עדירפ

 רעד ןופ גנודַאלנייא ןַא ןַאמייה ןזח טמוק

 ןטלַאה ןיהַא טראפ רע .הלהק רעמַאדרעטסמַא

 טביילברַאפ ןוא ןענווַאד תבש ַא טימ עבָארּפ

 ןייז .וימי ?לכ רָאטנַאקרעביױוא רעמַאדרעטסמַא

 ץנַאנ רעביא טמירַאב דלַאב טרעוו ןעמָאנ

 -מָאק ענעפַאשעג ענייז ןוא עּפָארייא ברעמ

 -רעד סיורג טימ ןעננוזעג ןרעוו סעיציזָאּפ

 טָאה זיוה ס'נַאמייה .דנַאלָאה ץנַאנ ןיא גלָאפ

 ןוא עטסנייפ יד ןופ ענייא רַאפ טנכערעג ריז

 -ניק ענייז) ,םַאדרעטסמַא ןיא עטסשילַאקיזומ

 ןוא שילַאקיזומ ךיוה ןעוועג עלַא ןענייז רעד

 ,"החורל החותּפ תיב; ַא ןעוועג זיא זיוה ןייז

 םוצ ,1896 ןיא .(דנַאלַאה ץנַאנ ןיא טמירַאב

 ןיא טסניד-תונזח ןייז ןופ ייליבוי ןקירָאי-40

 -ַאב ןעמוקַאב ןַאמייה ןזח טָאה ,םַאדרעטסמַא

 טָאה רע .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןעגנוסירג

 ןוא עדניימעג ןייז ןופ תונתמ ריוא ןעמוקַאב

 ןייז .רערערַאפ ןוא טניירפ ךס ַא ענייז ןופ

 טעמדיוו רע עכלעוו ,,לאק הדוּת ריש , קרעוו

 -יורג ןופ ןענייז ,ענימלעהליוו ןירעזייק רעד

 ריוא ןענייז סע .גנוטיידַאב רעשילַאקיזומ רעס

 ליפ ענייז ןוא ןעמלַאסּפ ענייז טמירַאב קרַאטש

 ןט-24 םעד .ןעגנַאזעג עלַאגָאנַאניס ערעדנַא

 עשידיי רעמַאדרעטסמַא יד טָאה ,1906 ,יַאמ

 םעד דַארַאּפ סיורג טימ טרעייפעג עדניימעג

 -ַאב רעייז ןופ םואעליבוי-טמַא ןקירָאיפס0

 ןעגנוטייצ עלַא ןיא .ןַאמייה קחצי ןזח ןטביל

 -נוא ,דנַאלשטייד ןיא ךיוא יװ ,דנַאלָאה ןיא

 -נעל עשיאייּפָארייא ברעמ ערעדנַא ןוא ןרַאג

 ןעלקיטרַא ערעסערג ןענישרעד ןענייז ,רעד

 ן -ביוק טימ לופ ,דליב ס'נאמייה

 -ייה ןזח .רַאליבוי ןטכילַאב ןרַאפ ןעננאזעג



 ןבעל ןשידיא ןיא הנוגנ

 ןכָאנ םישדח יירד זיוּלב טבעלענ טָאה ןַאמ

 נ גנילצולּפ ןיא רע .םואעליבוי ןקיזָאד

 ךיוא .1906 ,טסוניוא ןט-16 םעד ןברָאטש

 -ָאה ןיא ןענייז טיוט ןייז ךָאנ רעטעּפש ןרָאי

 -ָאמערעצ עזעיגילער ענעדיישרַאפ ייּב דנַאל
 עטלצרַאוװועגנייא יד ןרָאװעג ןעננוזעג סעינ

 ןרעוו עכלעוו ,סעידָאלעמ ןַאמייה עטבילַאב

 -ַאנ רעוװָאברַאקס ַא יװ טכַארטַאב םויה דע

 .םוטנגייא רעלַאנָאיצ

 :: א 6

 ןיא םינזח עטסטמירַאב עקילָאמַא יד ןופ

 רָאדיזיא ןעוועג זיא לוש-רָאכ רעקַאטסילַאיב

 -ידרעב ןיא 1844 ןיא .בעג) לַאטנעמולּב
 םעד ןטָארטַאב טרָאד טָאה רעכלעוו ,(וועשט

 טְלַא ראי 19 םיוק ךָאנ זיא רע ןעװ דומע

 -טרעצנַאק ענייז ןופ ענייא ףיוא .ןעוועג

 טגייל ,(קַאוויּפס) רעזלעב ןסינ טימ .-ּתועיסנ

 ןופ טנעגיריד ןרעוו וצ ןלַאטנעמולב רַאפ ןעמ -

 ןרענ רע טמענ נַאלשרַאפ םעד .לוש-טָאטש

 -ענפיוא רע טרעוו רעטעּפש רָאי ַא ןוא ןָא

 -עדנירגעג-יינ רעד ןיא רָאטנַאק סלַא ןעמונ

 טפור לַאטנעמולב רעגנוי רעד .לוש-רָאכ רעט

 טימ גנורעדנואווַאב סיורג ןעמעלַא ייב סיױרַא

 -ןָאטירַאב רעשיריל רעקיטפַאז רענייש ןייז

 ןפיוא תועידי עסיורג ענייז ןוא עמיטש

 -ַאב קרַאטש דלַאב טרעוװו רע .טיבענ ןשינזח

 .טנגענמוא ןוא טָאטש רעצנַאג רעד ןיא טביל

 -לוק רערעכעה וצ ןניוצעג רעבָא םיא טָאה'ס

 -רַאפ רע .ןסיוו ןשילַאקיזומ ןרעפיט ןוא רוט

 -שטייד ןייק ןָא טמוק ןוא קַאטסילַאיב טזָאל

 ךַארּפש עשטייד יד טנרעלרעד רע ואוו ,דנַאל

 .שינעטנעק קיזומ עכעלטנורג טברעוורעד ןוא

 -טסניק רעמ ליפ א םיא טכעלנעמרעד סָאד
 .גייטשפיוא ןשירעל

 ןיא ןזח סלַא ןָא רע טמוק 1870 רָאי ןיא

 1876 ראי ןיא ןוא "רעדָא-יד-ייב-טדעווש.,

 -רעביוא רַאפ ןרָאװעג ןעמונענפיוא רע זיא

 -טּפיוה רעטעדנירגעג-יינ רעד ןיא רָאטנַאק

 טָאה ָאד .ןייהר םייב ןלעק ןיא עגַאגַאניס
 -ומ-ךייר עטיירב ַא טלקיװטנַא לַאטנעמולב

 ןוא ןשינרוטיל ןפיוא טייקיטעט עשילַאקיז

 -ןייא נָא ע .טיבענ ןשילַאק זומ ֹײ מענלַא - - - ּי -יייו !יראג

 א גריצר- (גרהיוד הרזוזר ןטלנערעגנ ַא טריפענ
 2. 828 ש6=-2 סעטָאג 2 וע?

 -עננָא ךריוא טָאה רע ,לנרָא ןוא רָאכ םענייש -ד ר א* ;+יייייי
 רו (;- ריי ירזוו זטמידר *ר וטי טריפ

 גנַאזעג 2. = נלעק ןש ַאב ּמ

 סיורנ טימ ןבילבראפ טרָאד זיא ןוא - ןייארַאפ - - 7, גר א+ =

 ןיא הריטּפ ןייז זיב -- רָאי 48 עצנַאג דובכ
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 ךיוא ןענייז םינזחה ר עקַאטסילאיב /,טמיראב

 -ִּלַא ללה ,(שטיוַאניבַאר) סַאב השמ :ןעועג
 ,סעקנעמ ,קישטבייב בייל הדוהי ,ןַאמרעט

 שטיווַאכורַאב א ,ַאקפויִאב ,יקסנאליּפש
 ןזח ,עניטנעגרַא ,סערייא סָאנעוב ןיא טציא)
 דלאוונייש א א הילצרה רעד ןופ

 לָאצ ַא ךָאנ ןוא (עקירעמַא ןיא טציא)
 .ערעדנַא

 ןקָאטסילַאיב זיא ללכה ןמ אצוי ַא

 ניא טעטש ערעדנַא יבגל ןעוועג
 ןיא סָאװ ,טימרעד עּפָאריײיא חרזמ ןופ בשומה

 ןזח ַא רַאפ עמיטש-סַאב ַא ןעוו טייצ רעד

 ןַא ןיא רעלוּפָאּפ קרַאטש וצ ןעוועג טינ זיא
 ן טנכערַאפ רַאגָאז ןוא לוש רעשיסקָאדָאטרָא

 -תונזה רעד אקוד טָאה ,ןורסח ַא ראפ ןעוועג

 ש

 : אטסילַאיב ןופ דרָאקער

 םינזח עטנענימַארּפ רָאנ רַאּפ ַא ןענעכייצרַאפ

 רעייז ןענייז עכלעוו סיט .סאב טימ

 .םינגנמ עקיטרַאד ייב ןעוועג טבילַאב קרַאטש

 ללה ןוא סַאב השמ ןעװעג ןענייז סָאד ןוא
 -ננַאל ןעוועג זיא רעטשרע רעד .ןַאמרעטלַא

 -טָאטש רעקַאטסילַאיב רעד ןופ ןזח רעקירָאי
 .עקירעמַא ןיא ךיוא רָאי עקינייא ןוא לוש
 ןעוועג טמירַאב זיא רעכלעוו ,רעטייווצ רעד

 ךיוא זיא עמיטשי-סַאב רעלַאנעמַאנעפ זייז טימ
 ןזח ןרָאי לֶאצ ַא קָאטסילַאיב ךָאנ ןעוועג
 .ועיַאלָאקינ ןיא ןוא שזדָאל ןיא

 רעמ רימ ןעניפעג סַאב השמ ןזח ןנעוו

 -ַאר בייל לאומש ןופ לקיטרַא ןַא ןיא םיטרּפ

 .ַא ווצ קידנביירש ,(*שטיווָאניב

 ,בעגעגסױרַא ,"ןבעל רעסַאטסילַאיב , (*
 'לסורב ,רעטנעצ םילוח רוקיב רעקָאטסילַאיב
 1948 רעבַאטסָא ,ןאלס סעס רָאטסַאדער
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 טַאהעג רימ ןבָאה לוש-טָאטש רעד ןיא,

 -עג רע טָאה ,ןזח ַא ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא

 קאמא טָאה רע לייװ ,"סאב השמ; ןסַײה

 ןיא ןזח ןרָאװעג ןיא רע רעדייא ,אמתסמ

 ןייז .עמיטש עווַאסַאב ַא טַאהעג ,קָאטסילַאיב

 -ָאניבַאר השמ ןעוועג זיא ןעמָאנ רעקיטכיר

 א היי א :(רעניימ בורק ןַײק טינ) שטיװ

 בָאה סָאד .שיאיירבעה טוג ןבירשעג ,?ליכשמ

 טנעלפ רע סָאװ ,םיריש ענייז ןופ ןעזעג ךיא

 ןטַאט ןיימ ןוא םיתב-ילעב יד ןקישניירַא

 הכונה וצ .בוט םוז וצ ,םכותב ריוא ה"ע

 -נָא ךיז ןבָאה ריש ןיא תורוש יד ;םירוּפ ןוא

 טוירב רעד ןיא ןוא :נעק רעד ןיא ןביוהענ

 -ַאר השמ ןעמָאנ ןופ "תובית ישאר? יד טימ

 ןרָאװעג ןריובעג זיא סַאב השמ .שטיווָאניב

 לָאמ ןטייווצ םוצ ןוא (ןליוּפ) שילַאק ןיא

 טימ קָאטסילַאיב ןופ טַאהעג הנותח רע טָאה

 -ַאיב ןעמוקַאב טָאה רע ןוא ןַאמנָארק יורפ ַא

 .תונזח רעקָאטסיל

 השמ טָאה תונזח רעקָאטסילַאיב יו ױזַא

 ףיוא טינ רָאנ ,טעייטסעג ץְלַא ףיוא ן'סַאב

 רע טָאה ,דניק ןוא בייוו ןרענרעד וצ קירעהעג

 עטנַאזענוצ יד ןופ ןרַאנרַאפ ןזָאלעג ריז

 ןזָאלעגקעװַא ךיז ןוא "ןקילנ רענַאקירעמַא,

 קידנרעטַאמּפָא .קרָאי וינ ןייק 1890 םורַא

 השמ טָאה ,עקירעמַא ןיא יירד רָאי ַא דיז

 עטוג ןייטשרַאפ וצ ןבעג וצ ןביוהעגנָא סַאב

 ןלעוו טלָאװ רע זַא ,קָאטסילַאיב ןופ טניירפ

 ךָאד רע ןיא קָאטסילַאיב ןיא .ןרָאפ קירוצ

 -טָאטש רעסיורג רעד ןופ ןזח ןעוועג טראפ

 -קורב ןיא רעדָא ,קרָאי וינ ןיא ָאד ןוא לוש

 טפַאשנַאמסדנַאל ַא ןופ ןזח ַא רע ןיא ,ןיל

 זיא תילכת ַארַאפ סָאװ .לוש רעניילק ַא ןיא

 .סע

 -עננָא קָאטסילַאיב ןיא טָאה'מ ,רוציק ַא

 .קירוצ טמוק סַאב השמ זַא ,ןסעומש וצ ביוה

 (ןסיוועג) "טסעיוװָאס , לקיטש ַא טימ ןשטנעמ

 ,שטייט'ס -- :ןגערפ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה

 טָאה'מ סָאװ ,ןזח םעיינ ןטימ ןייז טעוװו סָאװ

 ןוא בייו ַא ךיוא ךָאד טָאה רע ;ןעמונעגוצ

 טינ ן'סַאב השמ רךָאד ןבָאה רימ ?רעדניק

 -סיוא טלָאװעג ךיז טָאה רע ,ןבירטעגסױרַא

 ץינלַאטס ןתנ

 רע ואוו ,ןטרָאד ןביילב רע לָאז ָאט ,ןרעסעב

 .זיא

 -טָאטש ןיא טנַאוװדעג טָאה סָאװ ,"דמע,

 ענעריז; יר טינ ןוא םיריבנ יד טינ ,לוש

 -ענ זדנוא :ט'הנעט'עג טָאה ,"רעל'תיב-ילעב

 טינ טָאה רע ,"שדח ןזח;/ רעד טינ טלעפ

 .רוטַארָאלַאק ןייק טינ טָאה ןוא עמיטש ןייק

 םעד ןבָאה סָאװו ,תועד-ילעב ערע'בושח יד

 ןנעקַאד ןבָאה ,טקַארטנָאק ַא ןבעגענ שדח ןזח

 זדנוא טָאה רע יוװ גנַאל ױזַא זַא ,ט'הנעט'עג

 ןטלַאהעג םיא רימ ןבָאה ןפרָאװעגקעװַא טינ

 .טינ םיא רימ ןלעוו רעבָא ןעמענקירוצ ,דובכב

 ס'סַאב השמ ןופ ןעוועג זיא סָאװ ,"ךמע,

 ּביוא "ןעילפ ןלעוו ּפעק, זַא ,טגָאזעג טָאה ,דצ

 ןוא קירוצ ןעמענוצ טינ ן'סַאב השמ טעוו'מ

 .לוש ןרַאפ תבש ןדעי ןלַאדנַאקס טכַאמעג

 -קעלַא ןופ ןטייצ יד ןיא ןעוועג זיא סָאד
 ,ןריי ייב ןטפעשעג יד .ןטירד םעד רעדנַאס

 רעד בילוצ ןוא ןעננוקירדרעטנוא יד בילוצ

 ,טכעלש ללכב ןעוועג ןענייז גנורעדנַאוװסיוא

 ןיא האמוט יד טניײלעגניירַא ךָאנ "ךמע, טָאה

 זיא סַאב השמ טניז ,טגָאזעג ןוא הארי רעד

 ,טעברַא ןייק ָאטינ זיא קָאטסילַאיב ןופ קעװַא

 ךָאנ וצרעד .הכאלמ ךָאטש ַא ןָא םורַא טייג'מ

 ןיא ערעילָאכ ַא ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא

 סָאד זַא ,ט'הנעט'עג ןעמ טָאה ,קָאטסילַאיב

 השמ לייוו ,ףָארטש ַא ,שינעקישנָא ןַא זיא

 טָאה ףמַאק םעד ,רוציקַא .ָאטינ זיא סָאב

 -קירוצ זיא סַאב השמ ןזח .ןענואוועג "דמע,

 טָאה קָאטסילַאיב ןוא עקירעמַא ןופ ןעמוקעג

 ".רובכב גנַאל טייצ ַא ןטלַאהעג ךָאנ םיא

 -ַאיב ןיא ןברָאטשעג זיא סַָאב השמ ןוח

 .1907 ןיא קָאטסיל
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 ןיא רעכלעוו ,קישטבייב בייל הדוהי

 -ירָא ןוא ןגנמ רענייש סלַא ןעוועג םסרופמ

 -ּפָא ןרָאי לָאצ ַא ךיוא זיא ,רענווַאד רעלעניג

 -עמַא ןייק קעװַא ןוא קָאטסילַאיב ןיא ןעוועג

 ןטמַא-תונזח ןעמונרַאפ טָאה רע ואוו עקיר

 ןיא טצעל וצ ןוא ,יקָאװלימ ,טיָארטעד ןיא



 טרָאד ןוא ָאנַאקיש ןיא לודנה שרדמה תיב

 .ןברָאטשעג

 עקידרעירפ יד ןופ רענייא ,סעקנעמ ןזחה

 לוש-רָאכ רעקָאטסילַאיב ןיא םינזח עטמירַאב

 ענעזעוועג ,רענלַאפכָאנ ענייז ןשיוװצ טָאה

 סָאװ ,םענייא בנא ןזָאלעג ,ענייז םידימלּת

 ןוא עדנעייטשסיוא ןַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא

 -םינזח רענַאקירעמַא ןיא רוניפ עדנריפנָא

 -וידע ןופ ,ןָאסמַארביײיא ןתנ רָאטנַאק ,רענַאל

 ןָאסמַארבַא .עגַאנַאניס סנעיילַא לאנַאשייק

 טנעדיזערּפ ןעוועגנ דיוא טייצ עסיוועג ַא זיא

 ןעוועג ןוא דנַאברַאפ םינזח רעקרָאי וינ ןופ

 בָאה סָאו ,םינקסע טּפיוה יד ןופ רענייא

 ןופ עטכישעג יד ןבענוצסיורַא טכעלנעמרעד

 .1924 ןיא תונזח

 עכלעוו ייב םינזה עטמירַאב טלעוו יד ןופ

 ןסיורג רָאנ ַא ןעמונרַאפ טָאה קָאטסילַאיב

 םניא גלָאפרעד ןדנעגייטש רעייז ןיא קלח

 ןעוװעג ךיוא זיא ,תונזחה ררד עכיירראלנ

 (*. ל"ז ןָאסניוװעל השמ ןזח

. *. 

 ינזח יא קַאב טונ לָאצ עקידנטיײדַאב ַא

 ,טנעניטנַאק רענַאקירעמַא רעזדנוא ףיוא דיוא

 ערעייז ועל וצ ךס א טאהעג יי

 -איב עטמיראב יד סערעיראק עכיירגלָאּפרע

 ערעייז ןענאטשעג ןענייז סע ואוו א

 רעייז ןעמוקאב ןבָאה ייז ואוו ןוא דעלעניוו

 טרעווסנשניוו ָאד טעוו'ס .הקיני-הניננ עטשרע

 ,ייז ןופ לייט א שטָאכ ןענעכערוצסיוא ןייז

 :ןורכז ןפיוא רימ ייב ךָאנ ןענייז עכלעוו

 ןיא רענעריובעג א ?"ז ,ףָאקיש עלערעב

 רעדניק ענייז ןיא טרָאד ןעגנוזעג ,קָאטסילַאיב

 ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג ןוא ןרַאי

 ץַאלפ רעדנשַאב 8 טיש ןעמאיש רימ =

 ,.םיקרפ ערעטעּפש יד ןיא

 ו

 - רזא יואיוו זזמהידז) 5
 ןעננוזענ טָאה וצ ןאוו ,עק ו מא

 ר
 ו

 ר איו ר יריזויי
 ןוא ווָֿאינ ָאע 4 טנעג - 5

 - אוו בקעי ,רָאטיזָאּפמַאק-ןזה םייב רעטעּפ - = *רהד-יוה ויר רוזזיזזםוא

 - - ר/*/ -
 ןיוש סױרַא טערט רע זיב ,ל"ז ,יקסווָאקליס

 קידנעמענרַאפ ,ןזח סלַא קידנעטשטספבלעז
 - י - * /

 וינ ערעסערנ ןיא ןטמַא תונזה ע'בושח
 -ידר-דצ+ ר רזז ר *ה םייצ םעה ראפ .ןלוש רעק רָא

 -עג טמירַאב ןייז תונזחה דרד םניא ןעוועג
 ןיא רעכלעוו ,ףָאקיש ינדיס ןוז םענערַָאװ
 נַאקירעמַא ןרַאפ ץלָאטש ַא ןרָאװעג
 עכעלטנפע עטשרע ענייז ייב ןיוש .רענַאל
 ןעוועג רעקיטירק קיזומ ןענייז ןטירטפיוא
 רעלטסניק דומע ןגנוי םעד ןגעװ ביול טימ
 סע ןכלעוו ייב ,ינדיס רעגניז טרעצנָאק ןוא
 -ַאנעמַאנעפ ַא ןעלקיװטנַא ןעמונעג ךיז טָאה
 -רַאפ יד .עמיטש רָאנעט עשיטַאמַארד על

= - : = 
 דיתע ןשינזה ןדנעצנעלג ַא רַאּפ

 ,קירוצ ר ' טימ לָאמ עט ,שרע סָאד ףָאקיש
 ןעוועג רעטָאפ ןייז טימ ןעמַאזוצ זיא רע ןעוו
 השעמ תעב ןוא עדַאנַאק ןיא רוט ַא ףיוא
 ןוא עכייר ענעטלעז ַאזַא זַא טכַארטעג דיז
 ןטסָאמעגוצ יוװ רעכיז זיא עמיטש עלופלַאטעמ

 עג בָאה דיא יו ןוא ,עניב ערעּפָא רעד רַאפ
 אפ עקַאט רעטעּפש דיז רע טָאה טרעה
 -רעּפער ערעּפָא ןַא ןרידוטשוצנייא קיסיילפ
 .רַאוט
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 -ַאיב ןיא רענעריובעג ַא ,יקסנעמענ יכדרמ

 הרותה לע ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא ,קָאטסיל
 יד ןופ רענייא ,רעטָאפ ןייז ייב הדובעה לעו
 זייוולגניי .םינבר רעקַאטסילַאיב עטסואווַאב

 יד ייב רעטעּפש ןוא קָאטסילַאיב ןיא ןעגנוזעג

 -לעבָאקס ,רעמינָאלס עשִאי םינזח עטמירַאב

 עטשרע ןייז .ןאמטור בייל הירא ןוא ווָאי

 -רַאפ יקסנעמענ טָאה עלעטש-תונזח עכעלרעי

 / "וינ ןיא לוש רעקָאטסילַאיב רעד ןיא ןטָארט



 ָארּפ ונַא עקינייא ןיא ךָאנרעד ,קרָאי = = ןי= זר זזד

 - - .ןלוש עטנענימ

 -ַאיב ןטסואווַאב ןופ ןוז א ,ןייטשטונ דוד

 זיא ,שיווייפ אנרש 'ר הליפת לעב רעקַאטסיל

 רע ואוו ,קָאטסילַאיב ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 ניא טירט עטשרע ענייז טלעטשעג טָאה

 יז ןיִא .רעכַא ןסקאועגּפיוא .:הףרד-הניגנ

 ,עקירעמַא ןיא רע ןזיא ערעירַאק רעשינזח
 -נָא ןוא גנוי טרעדנַאװעגסיױא טָאה רע ואוו
 -רעד ,רעגַאל-םינזח ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג

 -ער ענעעזעגנָא ץנַאג ַא ךיז רַאפ קיד

 ןטנַאקַאב טלעוו ןופ ןוז ַא ,ףָאנייד החמש

 ,רעשטלַאמ לדוד 'ר ,הבישיה שאר ןוא ןואג

 ןיא ןעמוקַאב גנודליבסיוא תונזח ןייז טָאה

 ס'נַאמרעב ןיא טייצ ַא קידנעגניז ,קַאטסילאיב

 עקירעמַא ןייק קעװַא רע זיא 6 .רָאכ

 עטשרע ןייז ןעמונרַאפ טָאה רע ואוו ,(1995)

 ןיא ךָאנרעד ,קרָאי-װינ ןיא עלעטש-תונזח

 -ַאליפ ןיא לוש "בקעי ?הא, רעסיורג רעד

 דרַאנרעב ןזח רָאנ ומוקמ אלממ סְלַא ,עיפלעד

 .ןיטראווק

 קָאטסילַאיב ןיא ןריובעג ,טסענרא ףסוי
 רעכלעוו ,ץיוועשינא לואש 'ר ,רעטָאפ ןייז

 ,לוש רעקסרעציפָא רעד ןיא ןזח ןעוועג זיא
 ןיא ןזח רעטסואוװַאב ַא ןעוועג ותעשב זיא

 ןעגנוזעג ףסוי טָאה לגניי סלַא .טנגעג רענעי
 סלַא רעטעּפש ןוא רָאכ ןיא רעטָאפ ןייז ייב
 ,ןזח-טָאטש רעקַאטסילַאיב םייב טסילָאס

 ןַא ןרָאװעג זיא טסענרא ףסוי .דלַאװניײש
 רעסיורג רעד ןיא דילגטימ רענעעזעגנַא
 טָאה רע ואוו ,קרָאי וינ ןופ החּפשמ-םינזח
 ןענואוועג
 .ָאידַאר רעד ףיוא ןטירטפיוא

 ענייז טימ ךיוא טעטירַאלוּפָאּפ

 ץינלַאטפ ןתנ

 -טסניק דומע רעטסואווַאב ,רוזַאמ והימרי

 ןיא ךיוא טציא ךיז טניפעג רעכלעוו ,רעל

 -ילבעג-סנבעל רעקיצנייא רעד זיא ,עקירעמַא
 .ָאטעג רעקַאטסילַאיב רעד ןופ ןזח רענעב
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 2 ןיא הניגנ ןופ רוקמ רעכייר רעד

 העּפשה עקירעהעג ַא טַאהעג ךיוא טָאה קָאט
 ןטנעגיריד ענערָאװעג טמירַאב לָאצ ַא ףיוא
 רַאּפ ַא שטָאכ ַאד לָאז .םי ןטייז עדייב ןופ
 .ןרעוו טנַאמרעד ייז ןופ

 -לוש ןופ טנעדיזערּפ ,יקסרימיזאק ןבואר

 רעכלעוו ,קרָאי וינ ןיא ןייארַאפ ןטנעניריד

 -ַאב ,ד"יה ,שטיװָאדיװַאד יבצ םהרבנ

 ,טנעגיריד רעװעשרַא
 ,טייצ רָאי 40 ןופ ךשמ ַא א טָאה

 ןופ טמַא םעד ,ךורבסיוא ןברו
 -ָאדיװַאד .לוש סקישזַאנ ןיא טנעגיריד-רַאכ
 רעקָאטסילַאיב ןיא רענעריובעג ַא ,שטיוו
 ןוא ןעגנוזעג טנגוי ןייז ןיא טָאה ,טנגעגמוא
 -עג ענייז .קָאטסילַאיב ןיא קיזומ טרידוטש
 -רעד טימ ןענייז סעיציזָאּפמָאק-רָאכ ענעגנול
 ןלוש ליפ ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג גלָאפ

 א טסַאפרַאפ ךיוא טָאה רע .עטיל ןוא ןליױּפ

 טבילַאב זיא רע .רעדיל ןרָאכ-סקלָאפ דס
 דעּפ-קיזומ רעטבַאגַאב סלַא דיוא ןעוועג
 זיא לַאזקיש ןייז) .סעלוש ענעדיישרַאפ ןיא
 ןפוא ןשיגַארט ַא ףיוא ןרָאװעג ןסָאלשרַאפ
 רעטנזיוט יד ןשיוצ ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא
 סעשטיװַאדיװַאד .(םשה שודיק לע ענעלַאפעג
 רעשיגרוטיל רעזדנוא ןופ רצוא םוצ גָארטיײב
 ןוא רעדנטיידַאב ַא זיא קיזומ סקלָאפ ןוא
 .טנעקרענַא דיוה רעייז
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 ואק ןיא תוטנוה

 ןרעלופ ַא ןעמוקַאבסױרַא ןליוו רימ ןעוו
 טלָאװ עטיל ןיא הניגנ רעשידיי ןגעוו ףירנַאב

 רימ ביוא ,ןבילברַאפ זיולב רעסיורג וצ ַא

 -נעצ ןשידיי ןסיורג םעד ןזָאלעגכרוד ןטלָאװ

 סָאװ ,טנגענמוא ןוא ע נוו ַא ק ןופ רעט

 טידערק םוצ דיז טימ ןענעכייצרַאפ וצ טָאה

 ןעייפיראק עדנעייטשסיוא לָאצ עדנטיידַאב ַא

 רעלטסניק עשיגרוטיל ןופ עדַאיעלּפ רעד ןיא

 רעשידיי רעזדנוא ןופ ךיוא רעיובטימ ןוא

 .קיזומ סקלָאפ

 -ַאיב ץַאלּפ רעטייווצ רעד ןוא ענליוו םגה

 ןָאנביוא עמַאס םעד ןעמונרַאפ ןבָאה קָאטסיל

 הנוק ךיז טָאה סָאװ ,תונזח רעשיווטיל ןיא

 ,טלעוו רעשידיי רעד רָאנ רעביא ןעוועג םש

 -רַאפ טננעגמוא ןוא ענווַאק ךיוא רעבָא טָאה

 -נייא ןענידראפ עכלעוו ,םילודנ םינזח טנַאמ

 עירָאלנ ןוא דובכ טימ ןרעוװו וצ ןּפַאלשענ

 .ןלייז עשיגרוטיל ערעזדנוא ןופ רעטסייר םניא

 ַא ןענעכייצרַאפ ַָאד רעבירעד ןלעוו רימ

 דע רָאנ ןענייז ןעמענ סנעמעוו ,ייז ןופ לָאצ

 ערעטלע ןופ ןורכז ןיא טצירקעגנייא םויה
 .ןענאמָאלעמ ןוא םינזח

 וןעהענג זיא ר ע כל יי הוא ק חו }1 =

 -רָאי ןט-19 םניא םינזח עטמירַאב יד ןוּפ

 ןעמונרַאפ ןבָאה םידימלת סנעמעוו ,טרעדנוה

 א עסיורג ןיא ןטמַא-תונזח ענעביוהעג

 ןרָאי לָאצ ַא זיא רע .תונידמ ענעדיישרַאפ ןופ

 ,ענווָאק ןופ לודגה שרדמה תיב ןיא ןזח ןעוועג

 ןעמונעגפיוא עטילד קסירב םיא טָאה דָאנרעד

 -קעװַא רע זיא רעטעּפש ןוא ןזח-טָאטש רַאפ

 .קסלָאדַאּפ ץעינעמַאק ןייק ןרָאװענ ןעמונעג

 טימ ןרָאפמורַא רע טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 דיוב רענעגייא ןַא ןיא םיררושמ עילעּפַאק ַא

 -יא קידנרעטסייגַאב ,טָאטש וצ טָאטש ןופ

 ןיא .ןענװַאד ןרַאברעדנואוו ןייז טימ לַארעב
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 זי א ' ר ראאז
 ןברָאט

 =- * יהי ירד ר
 רעד ןיא קסירב ןיג

 -ערעלָאכ רענעכַארבענסיוא

 ןנַארטעג גנַאל ןרָאי ךיז טָאה ןעמָאנ ןייז

 טנזיוט ענייז ןופ ןפיל יד ףיוא

 .עטיל רעביא ךעלטעטש ןוא טעטש עליפ ןיא
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 ש היומי דא ה הק הי קא = ה
 -רַאכ רענװַאק ןיא ןזה ראי 15 ןעוועג זיא
 טָאטש -- איר ייז רעקסניווד רָאי 20 רעביא ןוא לוש

 -טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םייב .ןזח

 רענווָאק יד ןופ שורינ םעד תעשב ,המחלמ

 ןוז ןייז וצ וקאב ןייק ןּפָאלטנַא רע זיא ןדיי
 .ןברַאטשעג טרָאד זיא ןוא רענישזניא ןַא

 ייווצ ערעדנַא ענייז ךיוא ןוא הדוהי לאפר

 רעד ןיא ןעװענ טסירַאב ןענייז רעדירּב

 -טסניק דומע עטשטנעבעג רַאּפ טלעוו-םינזח
 קידנגלָאפכָאנ ,ןטסינרעדָאמ עגנערטש ,רעל

 וח ן'יכר ןטמיראב העשייז ןופ ררד םעה

 םינזח יירד יד ןופ רערעטלע רעד .ביורטנייוו

 80 רעביא ןעוועג זיא שטיווַאניבַאר רעדירב

 רָאנ ַא ןבירשעגנָא ןוא יוביל ןיא ןזח רָאי

 ,סעיציזַאּפמָאק ערַאברעדנואוו לָאצ עסיורג
 .לארשי תוצופת לכב ןעגנוזעג ןרעוו עכלעוו

 -עגנָא טָאה רעכלעוו ,רעדורב רעטירד רעד

 לוש-רָאכ רענליוו ןיא תונזח ןייז זביוה
 ןעמונרַאפ רָאי 83 ןופ דשמ ַא טָאה ,"שדוקה
 טנענימָארּפ א ןיא עלעטש תונזח א

 -ַאק ,ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא לוש רעוויטַאוװרעס
 עינרָאפיל

 -יאאה רוזז
 .יִכש 2

 6י' ר די ק
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 -ניא עקיצנייא יד .טננענמוא ןצנַאג ןיא ןעוו

 -רַאפ םיא ןנעוו ךיז טניפעג סָאװ עיצַאמרָאפ

 -ַאיבָאטיוא רעצרוק ַא ןיא זיולב זיא טנכייצ

 ןופ עטכישעג רעד ןיא טכעלטנפערַאפ עיפַארג

 ןטסמוײא והילא דימלת ַא םענייז ןופ תונזח
 ןייז חבש סיורג טימ טנַאמרעד רעכלעוו

 ןעגנוזעג םיא ייב טָאה רע זַא ,ןיבר ןשינזח
 עשינזח עטשרע ןייז םיא ןופ ןעמוקַאב ןוא

 םתוח ןקרַאטש א טניילעג טָאה סָאװ ,הקיני

 .תונזחה ךרד ןקידרעטעּפש ןייז ףיוא

 -ענ א רע טו 07 הע פ תהו הי
 -עּפש ,לוש-רָאכ רענווָאק ןופ ןזח טייצ ַא ןעוו

 ןוא ,דנַאלגנע ,ןָאדנַאל ןייק ןעמוקעגנָא רעט
 ןעוועג טמירַאב זיא רע .זירַאּפ ןיא ךַאנרעד
 .ןזח ןשילַאקיזומ רעייז ַא רַאפ

 ןיא רעכלעו געי קס וװוארטפ ַא ןוזװ

 סלֵא םסרופמ ענווָאק ןיא ןעוועג ןרָאי לָאצ ַא

 ןיא ,ענווָאק שוריג םניא זיא ,ןננמ רעסיורג

 יד טימ ןעמַאזוצ ןרָאוװעג טלגָאוװרַאפ ,9

 ךייט םעד םורַא םיטילּפ רענווָאק עטסרעמ

 -ענ עדיתנ ךיג זיא ןעמָאנ ןייז ואוו ,ַאנלָאװ

 .םיצוביק עשידיי עקיטרָאד יד ןשיווצ ןרָאװ

 טָאה ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה ףָאלראח ןזח יו
 ,נירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ ,1919 רָאי ןיא רע

 ,וָאטַארַאס ןיא יקסווָארטסָא ןזח ןפָארטעג

 רעקיטרָאד רעד ןיא ןזח ןעוועג זיא רע ואוו

 -ווָארטסָא ןזח זיא ווָאטַארַאס ןופ .לוש-רָאכ

 .לארשי ץרא ןייק קעװַא יקס

 -אכ יד ןופ רענײא .ןא טכ אל ןוזװ

 זיא ,לוש-רָאכ רענווָאק ןיא םינזח עטמיר
 ןוא װַאלסאנירעטַאקעי ןיא ןזח רעירפ ןעוועג
 .עגיר ןיא ךָאנרעד

 טי אטװא ן|אמטפ אה הוה י ת וכ

 -רָאכ רענווָאק ןיא רָאטנַאק רעטייווצ ןעוועג

 ,18823 ןיא קעדורגָאװַאנ ןיא א .לוש

 ךיוא ןוא הבישי רעקיטרַאד רעד ןיא טנרעלעג
 ַא טגָאמרַאפ טָאה רע .ץוביק רעצילעראק ןיא
 ַא ןעוועג ןוא עמיטש ןָאטירַאב-סַאב ענייש
 רעד ןופ קורבסיוא םייב .ללּפתמ רעקיצרַאה

 טזָאלרַאפ רע טָאה גירק רעשיזענַאּפַאי שיסור

 ואוו ,עקירעמַא ןייק טרירגימע ןוא ענווָאק

 -דוטש ןשילַאקיזומ ןייז טצעזעגרַאפ טָאה רע

 עמיטש עטלושעג-רייר עלופגנַאלק ןייז ןוא םוי

 טגָאלש'מ .ןרָאװעג טרעדנואווַאב קרַאטש זיא

 רעכלעוו ןופ ,ערעירַאק-ערעּפָא ןַא רָאפ םיא
 רעזעינילער בילוצ ּפֶא רעבָא ךיז טגָאז רע

 טימ ךָאנ ךיז טמענרַאפ ןוא גנוגייצרעביא

 טָאה רע .ךרד ןשינזח ןפיוא תובהלתה רעמ

 -ריוו ,קלָאּפרַאנ ןיא ןטמַא-תונזח ןעמונרַאפ

 -שטיר ,("לא תיב, ?ּפמעט ןיא) ַאינישזד

 =ןצ ןוא .יכנ ,אקיטוו .אינישזדריוו ,דנַאמ

 .אינאווליסנעּפ ןיא טצעל

 שטיי ווא ררנא פקעל א ?אכמ

 רעד ןעװעג ןיא ,עניר ןיא רענעריובענ ַא

 ןזיב לוש-רָאכ רענווָאק ןופ ןזח רעטצעל

 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא

 ואוו ,דנַאלסור ןייק טעװעטַארעג ךיז טָאה רע

 רעװקסָאמ ןיא טייצ ַא טנװַאדעג טָאה רע

 סיורג טימ טריטרעצנָאק ןוא לוש-רָאכ

 .דנַאל ןצנַאג רעביא טרָאד גלָאפרעד

 זַא ,ליואוו בנא ךָאנ רימ דיז טקנעדעגנ סע

 ַאשימ ןעמָאנ ןרעטנוא טמירַאב ןעוועג זיא רע

 -נואוו רעקירָאי-9 סלַא ,שטי הארדנַאסקעלא

 ןכיירנלָאפרעד ַא קידנריפכרוד ,דניק רעד

 ןַא ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא) ענרוט-טרעצנָאק

 דנַאלטעל ,עטיל ץנַאג רעביא (ָאירַאסערּפמיא

 רענליוו ןיא טרעצנָאק ַא רענייז .ןלױּפ ןוא
 ותעשב טָאה ,1929 ןיא ,לַאז-טָאטש ןסיורג

 ןופ קיטירק-ביול עטסמערַאװ יד ןפורעגסיורַא

 .רעקיטירק עקיטרָאד

 ןגעו טַאהעג ךיא בָאה סורג ןטצעל םעד

 -עסוק השמ ןזח ייב שטיוװָארדנַאסקעלַא ןזח

 ,יקציוועסוק .עקירעמַא ןייק ןעמוקנָא סיקציוו



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 עקיטולב ערעטצעל יד ןיא דיז טָאה רעכלעוו

 -ַארדנַאסקעלַא טימ ןעמַאזוצ ןרָאי-דהמחלמ

 רימ טָאה ,דנַאלסור ןיא ןענופעג ןשטיוו

 ךיז טָאה שטיװָארדנַאסקעלַא זַא ,טלייצרעד

 רענעי ןופ .עקירעמַא דָאנ ןעמוק וצ ןסירעג

 רעמ תועידי ןייק םיא ןופ ןעמ טָאה ןָא טייצ

 .טַאהעג טשינ

 רענווָאק ןיא טעטש ערענעלק לָאצ ַא ךיוא

 ענעפורַאב רעייז ןבעגעגסיױרַא ןבָאה טננעג

 -רַאפ ןענייז ןעמענ סנעמעוו רעלטסניק-דומע

 .טלעוו-םינזח רעד ןיא ןרָאװעג טקיביײיא

 רארפ ראנג א .רע ח וקש קא רשי

 ןטשרע ןיא רענַאל-םינזח ןיא רוניפ עטנענימ

 ןיא ןריובעג ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ טפלעה

 טָאה טננוי רעטסירפ ןייז ןיא ןיוש ,4

 -נעיינפיווא-יינ ַא יו םיא טרעדנואווַאב ןעמ

 טָאה רעכלעוו ,ןרעטש רעשילַאקיזומ רעקיד

 ןזח .טכיױקענ ננאל טשינ רערייפ רעבא

 ןענװַאד וצ ןרָאוװעג ןדַאלעגנייא זיא רעדוקש

 -עטנָאמ השמ תעב לוש-טָאטש רענליוו ןיא

 ןטימ ןיא .דךוזַאב ַא ףיוא ןעוועג זיא ערַאיפ

 ןיײגסױרַא טזומעג טָאה ןזח רעד ןעוו ,ןענווַאד

 קירוצ טלָאװעג טָאה רע ןעוו ןוא ויכרצל

 טּפַאשגנע יד רעבָא זיא ,לוש ןיא ןעמוקניירַא

 ריוא זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג גנַארדעג רעד ןוא

 -מוא טשינ זיא יײצילַאּפ ענעפורענסיורַא יד

 טָאה ,גנונדרָא ןטלַאהוצנייא ןעוועג דנַאטש

 ַא ןעמוקַאב גנַארדעג ןקיד'תונכס םניא רע

 געט יירד ןיא ןיא ןוא ןצרַאה ןיא ּפַאלּק

 356 ןופ זיולב רעטלע ןיא ןברָאטשענ םורַא

 ןיא ּפַאלק םעד זַא ,ןעמ טָאה טגָאזעג .רָאי

 ,ןַאמ-ייצילַאּפ ַא ןופ ןעמוקַאב רע טָאה ןצרַאה

 ןביירטרעדנַאנַאפ ןיא ןטלַאהעג טָאה סאו

 ױזַא ןוא ,לוש רעד םורַא ןומה ןסיורג םעד

 -עג ןברק ַא ןזח רעדוקש רעטמירַאב רעד זיא

 .ןרָאי עדנעילב עמַאס ענייז ןיא ןלַאפ

 -ענ רעדוקש לארשי זיא םסרופמ קרַאטש

 -ײטַאב רעכיירסולפנייא ןייז דרוד דיוא ןעוו

 -םינזח ןטסואווַאב םניא טייצ רענעי וצ גנוגיל

 עקינייא מיט ,רעקסנימ רעדנעס ןופ םיירטש

 טייצ ַא זיא סָאװ ,םינזח רענילָאוװ עטמיר

 םנופ רוקמ ןיא דוסי םעד ענונב ןעגנַא עא

 ןביוהעגנָא התעשב טָאה תונזח .הלפתה הסונ

 ןוא גנונעקרענַא ערעכעה ריז רַאפ ןעניוועג

 ןרָאװעג טריזירַאלוּפָאּפ רעטיירב רעמ ץלַא

 -ייא חרזמ ןופ בשומה םוחת ןצנַאנ ןרעביא

 רעקיטסייג-קיטכיוו רָאנ ַא קידנרעוו ,עּפָאר

 .ןבעל ןכעלטפַאשלעזענ-שידיי םניא החוכ

 ןטעטירָאטיוא עשינזח יד ןבָאה

 םורַא יו דרד ןקירעהעג ַא ןכוז ןעמונעג טייצ

 -עננייא עכעלטייהנייא ןַא ןריזיליבַאטּס וצ

 ,רענייטש-תונזח םעד ןופ םרָאפ עטלעטש

 -וִא ןא ראפ ןעניד ןענעק ךיוא לָאז סָאװ

 .םינזח ערעגניי יד רַאפ רעטסומ םענעמונעג

 -ז* ידיו +י=
 צ -.ע ןופ

 סרעדוקש לארשי ,רָאטנַאק סחנּפ

 ןעוועג טמירַאב קרַאטש דיוא זיא ,םעדייא ןַא

 -ענסיוא סלַא ןליוּפ ןוא עטיל ץנַאנ רעביא

 .םכח דימלת רעסיורג ןוא ?לּפתמ רעטנכייצ

 לקינייא ןא .הַאט לא ק סם ה ר ר א

 ןעוועג ןרָאי לָאצ ַא זיא ,רעדוקש לארשי ןופ

 וינ ןיא לוש רעירַאװלַאק ןופ טנעגיריד רָאכ

 .קרָאי

 םחא יש רעקל סט רשע ר ה ככל א

 ןיא רע ואוו ,ידוקש ןופ טקודָארּפ ַא ןעוועג

 רעד ןיא .1884 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 סחנּפ ןזח ןופ ןבירשענ רענייז עיפַארנַאיב

 רעוװעשרַאוװ ןיא ןעמוקעמוא) ד"יה ןַאמרעש

 רענייא סלַא טנכייצַאמ רעלסרע טרעוו ,(ָאטענ

 רעד ןופ םינזח עטעדליבעג סיורנ יד ןופ

 -רעל ,ןרָאי עגנוי יד ןיא .עיצַארענעג רעטלַא

 -עגסיוא ןיוש ריז רע טָאה רדח ןיא קידנענ

 ייב לררושמ רערַאברעדנואוו סלַא טנכייצ

 יד ןיא ךָאנרעד טנרעל רע .ןזח ןקיטרַאד

 רע ואוו ,ענליוו ןוא רימאקליוו ןופ תובישי

 ןענעקַאב וצ ריז טייהנגעלעג יד טַאהעג טָאה



 ספ

 -ומ ןוא ןזח רעװעשרַאװ ןטמירַאב םעד טימ
 רענעי וצ זיא רעכלעוו ,סייוו בקעי 'ר רעקיז
 טָאה ראי 8 .ענליוו ןייק ןעמוקעג טייצ
 ןזח ייב רָאכ ןיא ןעגנוזענ רעלסרע רדנסכלא

 ןענרעל וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןוא סייוו

 -נַאק ןוא גנַאזעג ןופ טס 1 םיא

 ןייק ןרָאפעג ר יי וע זיא הנותח רעד רָאנ
 -רעד רע ואוו ,ביורטנייוו ןזח וצ

 -ידַארט ןופ םרָאפ שירעלטסניק יד טברעוו
 ןייק רעטעּפש טראפ ןוא תונזח רעלענָאיצ
 -רַאה ןיא ןעמַאקלופרַאפ רעמ דךיז ןילרעב
 ןייז .עיציזָאּפמָאק עיירפ ןוא עירָאעט ,עינַאמ
 טימ טדיײלקַאב רע טָאה ערעירַאק עשינזח
 ןיא רָאי 40 ןופ ךשמ ַא תובישח סיורג
 רָאי 1 ,שילַאק ןיא רַאי 10 :תולהק עדנגלָאפ
 טרעוו טרָאד ןופ ןוא ,(דנַאלרוק) יוטימ ןיא
 ןזח סלַא קעװַאלצָאלװ ןיא ןפורעגסױרַא רע

 ואוו ,לוש-טָאטש רעקיטרָאד רעד ןיא ןושאר
 .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןיוש טביילברַאפ רע

 עשינזח 2 טסַאפרַאפ טָאה רעלסרע ןזח

 ה"ר תולפתל תוניגנמ ,,-ןעמָאנ ןרעטנוא קרעוו

 ,ןלייט 2 ןיא "הרמזו הלהת.? ןייז ןוא "כ"היו

 -ַאטישטער ןוא סעיציזָאּפמָאק-רָאכ ענרעדָאמ

 זכײה א ןבילבראפ ןענייז םעד ץוח .ןוויט

 ענייז ןעננופַאש עשילַאקיזומ-שיגרוטיל לָאצ
 .טּפירקסונַאמ ןיא

 רעלסרע רדנסכלא ןזח ןיא ןרָאװעג רטפנ

 69 ןופ רעטלע ןיא עשרַאו ןיא 1929 ןיא

 עכלעוו א אי רערעווש ַא רָאנ ,רָאי

 רענעגנולעג טינ ַא טימ טקירנערַאפ ריז טָאה

 עשרַאװ ןייק ןענייז היול ןייז וצ .עיצַארעּפָא

 -רָאפ עדניימעג יד ןרָאפ וצ ןעמוקעג לעיצעּפס

 בר-טָאטש ןטימ קעװַאלצָאלוװ ןופ רעייטש

 םינגנמ ,םינזח רעוװעשרַאוװ עלַא דיוא .שאר

 םעד ןלייטוצ ןעמוקעג ןענייז ןטנעגיריד ןוא

 ןרערט עסייה טימ טנייוַאב ןוא דובכ ןטצעל

 םענעפָא םייב .עגעלָאק ןטצעשעג-ריוה רעייז

 -צָאלװ רעד ןעוועג דיּפסמ םיא טָאה רבק

 יקסלַאװָאק רָאטַאנעס בר רעקוװַאל

 םויה דע ךָאנ טרעוו ןעמָאנ סרעלסרע ןזח

 ָאמרעד טפָא

 .עייה עשינזה

 ןי

 רעטסואווַאב 7 עא ב לאומ ש
 עשינזה עטשרע ןייז טָאה ,ןזח רעשזעווענַאּפ
 לארשי 'ר לודג ןזח םנופ ןעמוקַאב הקיני
 טרירגימע רעטעּפש .רעקסנימ
 סיאול .טס ןיא ןזח ןרָאװעג זיא רע .עקיר
 ןיא רע ואוו ,דנַאלװילק ןיא ךָאנרעד ןוא
 -יּפע-ולפ רעקיטרַאד רעד ןיא ןרָאװעג רטפנ
 ןשיווצ .(יורפ ןייז טימ גָאט ןייא ןיא) עימעד
 ךיז טניפעג ןעגנופַאש ענעבילברַאּפ ענייז
 ןיא עירָאעט-עינָאמרַאה עטסַאּפרַאפ ַא ךיוא
 ןיא קורד ןופ ןענישרעד זיא עכלעוו ,שידיי

 .היול ןייז ןופ גָאט

 ןעוועג ךיא זיא וו ָא נָא ר ה ש מ

 קידנעמוק רעטעּפש ןוא שזעוװענַאּפ ןיא ןזח

 ןיא אי נג ןעמונעגפיוא עקירעמַא ןייק

 רעש, לוש רעטנענימָארּפ רעד ןיא ,טיִארטעד

 ,דנַאלוװילק ןיא ןענַאטשעג טצעלוצ ןוא ,"קדצ

 ןוא ?יכשמ רעסיורנ סלַא ןעוועגנ טמירַאב

 שילַאקיזומ טוג ןעוועג ,ןַאמכַאפ רעקיטכיט

 ,רָאנעט ןטלושעג-רַאברעדנואוו ַא ןסעזַאב ןוא

 - עא .אד יײורבכ הנוי חש8מ

 זיא ,עינרעבוג רענווָאק ,זָארק ןיא רענעריוב

 -לָאצ ענייז ךרוד ןרָאװעג טמירַאב קרַאטש
 סיקצינלעגאמ ןיא .רעדיל עטסַאפרַאפ עכייר

 : רעדיל ענייז ריז ןעניפעג "ןויצ יריש ץוביק,

 .קיזומ טימ

 רע טגניז הבישי רעזָארק ןיא קידנענרעל

 .ןזח ןקיטרָאד םייב קיטייצכיילג

 -רעד ,הבישי רעמלעק ןיא ןענרעל רע טרָאפ
 -ניז ,ןיולק רעװַאלּפָאּפ ןיא ענליוו ןיא ךָאנ
 ןוֿפ רָאכ ןיא טייצ רעבלעז רעד וצ קידנעג

 ךָאנרעד טרָאפ רע ."שדוקה תרהט. רענליוו
 -ָאטַאװרעסנַאק רעגרעבסגינעק ןיא ןרידוטש

 -זוארזו = .*
 ועטעּפ



 ןבעל ןשידיא ןיא הנינגנ

 ןטסואווַאב םייב קיטייצנייא טגניז ןוא עיר

 .םיובנריב דראודע רָאטנַאק

 ןזח רָאי 8 רע זיא עקירעמַא ןייק קידנעמוק

 -עגסיורַא ךדָאנרעד טרעוו ןוא רָאמיטלַאב ןיא

 סלַא עלעטש רעכעלגנעלסנבעל ַא ףיוא ןפור

 .זויקַאריס ןיא ףיטמו ןזח
 28 1 יי =:

 =עג א .ספפע ר .ה דו ה י ב ק עי!

 ,עינרעבוג רענוװָאק ,ןלעקיּפ ןיא רענעריוב

 ןעמוקַאב העּפשה-תונזח עטשרע ןייז טָאה

 'ר) רעגולסק רעד המלש עי ןשיטַאטש םייב

 -טע ךָאנרעד טגניז ,(רעווש סרעמינַאלפ עשָאי

 -וטש ,יוביל ןיא ןשטיוװַאניבאר ייב רָאי עכעל

 עירָאעט קיזומ טייצ עצנַאג יד קיסיילפ טריד

 ןליּפש לדיפ ךיוא דיז טנרעל .עינַאמרַאה ןוא

 ַא ןופ ךרד ןפיוא רעטעּפש דיז טמענרַאּפ ןוא

 -רעד טימ קידנענװַאד ,ןזח ןקידנעטשסבלעז

 ךָאנרעד טרָאפ רע .טעטש עכעלטע ןיא גלָאפ
 ןיא ןטמַא-תונזח טמענרַאפ ןוא עקירעמַא ןייק

 -נַא ןוא טיַארטעד ,רָאמיטלאב ,עיפלעדַאליפ

 קרָאי וינ ןיא ףוס םוצ ןוא טעטש ערעד

 עי עי וי כב ק ע י

 ךרוד ןרָאװעג טנַאקַאב טיירב זיא רעכלעוו
 -וַאק רַאפ "ללה יריש, קרעוו שינרוטיל ןייז

 -עמ ןייפ ערעדנַא ייר ַא ןוא רָאכ ןוא רָאט

 ןרָאװעג ןריובעג זיא ,סעיציזַאּפמָאק עשידָאל

 .עינרעבוג רענװַאק ,ןייסאר ןיא 1881 ןיא
 רענייסאר םהרבא ייב ןַארּפָאס סּלַא ןעגנוזענ

 רָאי 9 .ענליוו ןיא ןרעּפוק ייב ךָאנרעד ןוא

 .לטעטש שיווטיל ַא ןיא טחוש-ןזח ןעוועג

 ,עקירעמַא ןייק סיוא רע טרעדנַאוװ רעטעּפש

 -נַאלטַא ןיא ןטמַא-תונזח טמענראפ רע ואוו

 .קרָאי וינ ןיא ףוס םוצ ןוא ןָאטסלדַאשט ,ַאט

 וו ַא יל ע ב א ק פ ה ע כ ר צי ב

 ערעדנַא ןוא ילווַאש ,זלעט ןיא ןזח ןעוועג זיא

 -מורַא רע זיא סלייטנטסרעמ .טעטש עשיווטיל

 1902 ןיא .תועיסנ-טרעצנָאק ףיוא ןרָאפעג

 ונענפיוא ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא זיא = אא* .יורירלווראג יייה !זזזרוהז/י זאג רע

 טימ ןוא ןָאטסָאב ןיא ןזח סלַא ןרָאװעג ןעמ
 -שי תיב, םניא ןברָאטשענ רעטעּפש רָאי 2

 // ם

 קרָאי וינ ןיא לאטיּפסָאה "לאר

 -ענ םיא ןעמ טָאה טלעוו-םינזח רעד ןיא

 ייז טימ ןיא רע ?ייוו ,ווָאילעבָאקס ןפור : - ו 4 יפודר

- - - = - 
 ַאב םוצ ןעוועג ךעלנע קרַאטש דרָאב רעסיורנ

 וװָאיעלבָאקס לַארענעג ןשיסור ןטסואוו

 ו

 ןביוהעגנַא ערעל תונזח ןייז טָאה
 הדמתהב קידנענרעל טָאה רע ואוו ,רימָאק
 -עג קיטייצכיילנ םיקסוּפ ןוא ס"ש הבישי ןיא

 ןזח !שיטַאטש םייב ןעגנוז
 ןעועג רע זיא רָאי עקינייא .קיזומ טרָאד
 סיוא רע טרעדנַאװ 1905 ןיא .עטיל ןיא ןזה
 עשינזח טמענרַאפ רע ואוו ,עקירעמַא ןייק
 וינ ,ןָאיעב ,.י.נ ,ןָאטמַאהגניב ןיא סעלעטש

 .טיס יורישזה ןיא ךאנהעה ןוא יוהיושזד

 ויקש 'יסייא .וקיל א פה רכ א

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,ןזח רענאדייק

 ןוא ןדמל ַא ,רעקיזומ רעסיורג א ,םיניוצמ

 .תובוט תודימ לעב

 עכלעוו ,רתסשנומ .א ןזח ,םיקהבומ םידימ

 רעסיורג סלַא ךיוא ןרָאװעג טנַאּקַאב זיא

 -עמַא ןייק ןעמוקעג 1907 ןיא זיא ,ןויצ בבוח

 -ַאסַאמ ןיא ןזח ןרָאװעג זיא רע ואוו ,עקיר

 ןיא ךרָאנרעד ,סטעזוש

 .שזד .נ ,ןאיעב ןיא פוס

 ססת עכויז ןופ רעטײא

 היא ייא יי יי אא-ר}
 םו5כ ןוא . .= ,יֵארט

 עיראולאק .,טימפספדלאנ קה צי - זיי :

 | מוקעגנַָא 1908 ןיא זיא ,ןזח

 טימ ןוא ןרָאװעגנ םסרופמ ךיילנ זיא רע ואוו
 -א"ה יד וה ר

 ַאס ז ןופ ענייא זעוו (: רעט עּפש רַאי ַא

 *יאג רדז -
 א טרעצנַאק-םינזח ןזעידנַארנ םייב ןטסיל

 י א6דר זר אי יה -רזז יי ם

 ןַאד םָאה רע .קרָאי וינ ןיא לָאה ינענרַאק

 ווא יי ז ןזווז ז
 עגניז ןייז טימ טרעטסיײגַאב קראטש ןעמעלַא



 וא טינ טייוו ךָאנ זיא טימרעד
 ,עטיל ןיא הניגנ עשידיי לטיּפַאק עכייר סָאד
 טרעכיירַאב סָאמ רעקיגָאװ ַאזַא ןיא טָאה סָאװ
 ןוא גנַאזעג שיגרוטיל רעזדנוא ןופ רצוא םעד
 טרעייטשעגייב סָאמ רעדנטיידאב א ןיא ךיוא
 סקלָאפ רעשידיי רענײמעגלַא רעזדנוא וצ
 -ידיי עטקַאּפמָאק יד דיוא ךָאד ןבָאה .קיזומ
 -רַאפ ענדָארג ןוא קלאבוס םורַא ןערטנעצ עש
 ןשידיי ןפיוא דרָאקער ןכייר רָאנ ַא טגָאמ
 -םינזח עקיטרַאד יד דָאד ןענייז .טיבעג הניגנ
 ,ריסח בייל 'ר ,רעמינַאקס עשַאי 'ר :יװ ןזיר
 הייק 'ירוא ,(הפי) רעקלאבופ עקלארשי 'ר

 דלַאנרא ,ווָאלעבא השמ בקעי ,ןאמטור
 -ַאטש דוד ,יקסווָאניאכ יכדרמ דוד ,ןָאסקרַאמ
 ןופ רעטָאפ) רעיַאנַאשזַאר לסיז ,(*יקסניב
 לאלצב השמ ,(ָאטָאסור רעקיזומ ןטמירַאב
 םילודג םינזח ערעדנַא ליפ ןוא (**יקסנַאיבוט

 םורַאב ןטנגעג עשיווטיל עטנַאמרעד יד ןופ
 םענײײמעגלַא םנופ ןלייז יד ןשיװצ ןעוועג
 ןיוש זדנוא טלָאװ סָאד רעבָא .רענַאל םינזח
 ,םענרַאפ ןרעטיירב ליפ ַא ןיא ןריפרַאפ ןּפרַאד
 -ַאר יד ןיא ןּפעשסיױא טשינ ריז טזָאל סָאװ
 .טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ ןעמ

 טּפעשעגסי

 קיסעמלָא ַאצ זיא פ5בב עטיל עשידיי יד ביוא

 ןעוועג סיורג רָאג רעבָא יז זיא ,ןיילק ןעוועג

 "אה ןעטעג טיוא הע שא שאו לאצ 8 (=

 טא הטהטטע טא רהשגע זה עהעמטא רהעטזאה

 .טגַאלשטייד

 .19359 ןיא עקירעמַא ןיא ורָאװעג רטפנ(**

 טעמכ קרַאטש קיטכעמ קיטסיינ ,תוכיא ןיא

 ריוא קידנסילשנייא ,ןטיבעג רוטלוק עלַא ףיוא

 -ענ דיז טָאה סע יוװ י+ הניגנ ןקינַאוו םעד

 רעשידיי רעסיורג רעזדנוא םוטנדיי ןשירעפ

 :ל"ז ווָאנבוד ןועמש .ּפָארּפ רעקירָאטסיה

 -ידַארט רעשידיי ןופ לַאװק רעד זיא סע,

 -ָאה סָאװ ,תורצוא-רוטלוק עקידלדורּפש ,עיצ
 ןעלט רופ פאק ענייש דךס ַא טימ מ טרעכיײירַאב ןעב

 "עטכישעג עשיריי יד

 םוטנדיי עשיווטיל עקיד'תווינע סָאד םנה

 צג 4 .ו ז
 -ענעה ריז יטסיינ
 6 וצו 2

 עכָאּפע-סגנואילב רעד ןיא התעשב לבב יו

 -מוּפ ןוא ארוס ןיא תובישי עסיורג עריא ןופ

 רעכיירטסייג רעד טָאה ךיוא ױזַא ,אתידב

 ,תורוד ןופ דשמ ןיא ,עטיל ןיא בושי רעשידיי

 -תובישי ר עריא טימ טניישעגסיױרַא

 ערעייז ןופ הלהנה רעד רעטנוא ןערטנעצ

 רַאפ ןעוועג עיּפשמ ןוא ,רודה ילודנ ,םיביצנ

 ןגעוו ןרעוו טגָאזעג ךיוא געמ עבלעז סָאד

 .ןזעוו ןשילַאקיזומ-שיריי

 ידו יפו רד - ד"ה יו א
 ו מונ : -| ןש ן"פ

 -סייג סָאד ביוא :תורודל ןרעוו טנכייצרַאפ
 ַא ןיא טָאה םוטנדיי עשיווטיל עקיטפַאז-קיט
 ריא טימ רעטסומ ַא יו טנידעג סָאמ רעסיורג
 עטסרעמ יד רַאּפ טייקשירעפעש רעקיטייזליפ
 -עג ךיוא סע זיא ,ןרעטנעצ-טלעוו עשידיי
 -עפעש עלוּפטסנידרַאפ טימ ןעוועג טשטנעב
 רָאג ןוא קיזומ ןופ דלעפ ןפיוא תוחוכ עשיר

 ןופ גנורעכיירַאב רעד וצ ןגָארטעגוצ קיגָאװ
 .רצוא-הניגנ ןשידיי םעניימעגנלַא רעזדנוא



 (יקסװַאקדולַאז) רעדיל חנ '

)19256 - 1889( 

 סָאװ עלַא יד ייב לטעטש ןיא גנורעדנואוו

 .טנעקענ טנעָאנ םיא ןבָאה

 -לע ענייז ןענייז רעטעּפש טייצ עצרוק ַא

 ןוא טעשטיימ ןייק ןרָאפעגרעבירַא ןרעט

 זיב דומלת הדמתה טימ טרָאד טנרעל עק'חנ

 ךָאנרעד טרָאּפ רע .רעטלע ןקירָאי ןעצ וייז
 ,םידמול עטנַאקַאב יד ייב לטעשז ןייק ןענרעל

 השמ 'ר הבישי רעקיטרָאד ןופ םילהנמ יד

 .סרשא עלעשטיא 'ר ןוא קיזייא

 ןענרעל םייב גנוננערטשנא עסיורג יד

 ןוא עק'חנ ןגנוי םעד ףיוא קרַאטש טקריוו

 -?עוו ,רעטאפ ןייז .קנַארּפ טסנרע טרעוו רע

 ןדמל רעפיוא ןעוועג זיא רעכ

 רעד ןיא טָאה ,הניננ תוכלה ןיא ןעדי ַא דיוא

 יײהקנַארק סעלענוז ןופ טייצ

 -ענ םיא רַאפ ןוא טעב ןייז ןופ ןטערטענּפָא

 -רעדנואוו יד ןופ םינוגנ ענעדיישרַאפ ןעגנוז

 ,ל'תיבה לעב רענליוו ,רעדוקש לארשי םינזח

 טימ ןיא רע זיב .ערעדנַא דָאנ ןוא ןַאטשַאק

 -ענסיוא רעטעּפש ןוא ןרָאװעג טנוזעגנ לזמ

 .תראפתלו הלהתל ?לודג ןזח ַא ןסקַאװ ְו
 -ענסיוא ן'חנ ןיא טייהרעגנוי רַאג רָאנ עשיווטיל עטסטנענימָארּפ יד ןופ רענייא

 :קיטפעה ץנַאנ ַא ךיז טימ ןריפ וצ ןעמוק ףיוא ןעוועג עיּפשמ רס ַא טָאה סָאװ ,םינזח

 טיקסטאקדולאז) רעדיל זט יר

 ןיא טָאה טייז ןייא ןופ אי קיטסייג יד שש ו ןעוועג זיא ,שיופ וי א יא
 הניגנ וצ טסול רעקראטש רעד טזיורבעג םיא ןזח-טָאטש רעשילַאק ,ל"ז (יקסווָאקדולַאז)

 טנָאנעג רעבָא טָאה טייז רעטייווצ ַא ןופ ןוא .רָאי 40 רעביא ןופ דשמב
 -ראפ וצ ענייז הדמתה ןוא הקושת עסיורג יד ,עינרעבונ רענדָארג ,ץערָאװד ןיא ןריובעג

 טרָאפ רע .ןסיוו שי תויה ןיא ריז ןפיט -ענ ןבָאה עכלעוו ,ןרעטלע עמורפ רעייז ייב

 -ַאב םייב טרָאד טנרעל ןוא םינָאלפ ןייק -ַאב טימ החּפשמ רעקידסוחי ַא ןופ טמַאטש

 רעדייא ןוא לדוי 'ר הבישיה שאר ןטסואוו טָאה ,םינלפומ םידמול ןוא םינבר עטסואוו

 טימ ןענעקַאב וצ דיז טכער דָאנ טזייווַאב רע קידנענרעל ,דניק קירָאי ףניפ סלַא ךָאנ ל'חנ

 וצ ןתח א ןיוש רע טרעוו הביבס רעיינ רעד רַאפ שוח טו ןייז ןזיוואב רדח ןיא

 ןיא ךָאנרעד ןענרעל רָאפ טצעז רע .רָאי 2 -ַאב סיורג ןפורעגסיורַא טָאה סָאװ ,הניגנ
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 -ורּפ עקיטרָאד יד טימ ןעמַאזוצ קָאדולַאשז
 טפָא רע טנװַאד ושפנ תויחהל ידכ .םיש
 דיז רע טָאה ןענרעל ןופ רעבָא .דומע ןרַאפ

 .גָאט ןייא ףיוא וליפַא טרעקעגקעוַא ט
 -וַאד ןרָאּפעגמורַא זיא רע ןעוו ,דָאנרעד ךיוא
 ןוא עטיל ןופ טעטש ענעדיישרַאפ רעביא ןענ
 ַא ןיא קידנעמוק רע טנעלפ ,דנַאלפור-סייװ

 י
 ינ

 ,רעלטעטש ןוא טעטש ענעדײשרַא ןופ

 -ידנעטש סלַא םיא ןעמוקַאכניײרַא א

 .רובצ חילש רעק

 -וצ ךיז ןענייז לטעשז ןיא הנותח ןייז וצ

 ילודנ קיצפופ טרעדנוה רעביא ןרָאפעגנעמאז

 'ה ףירח רעמינאלפ רעד םכותכו הרותב

 -ענ טמירַאב רעטעּפש) טַאלבנעזָאר עליכד

 רערימ רעד ןוא (יבר רענעמשַא רענ =

 /- הרוואו ה איי א;- זיא החמש יד .בייל םייח
 6 וו= יש |!/ = ײ* ו

 טמענ ןזח סלַא עלעטש עכעלרעי עטשרע יד

 ַא טימ ןוא טעשטיימ ןיא רָאי 19 וצ ןָא חנ

 רעקיד'תונכש רעד ןיא ןיוש רעטעּפש רָאי

 ּפָא טסייר רע .םינָאלס טָאטש רערעסערג
 לסיב ַא ןענרעל רע טרָאפ םייתנב ןוא טייצ

 השמ 'ר ןזח רעקָארט ןטנַאקַאב םוצ קיזומ

 -רַאפ טייצ רענעי וצ טָאה רעכלעוו ,וועילעבַא

 .ןָאנראמס ןיא עלעטש-תונזח יד ןעמונ

 רע ואוו ,ענליוו ןייק ךָאנרעד טמוק ל'חנ 'ר

 טימ הלהק עסיורג עטמירַאב יד טשַארעביא
 םיאבג עֶלַא זַא ,קרַאטש ױזַא ןענװַאד ןייז

 -ַאב וצ ןסירענ שממ דיז ןבָאה ןלוש יד ןופ

 .תבש ַא ףיוא םיא ןעמוק

 ױזַא טרעוו תולפת ענייז ןופ םשור רעד

 ,וחיר עשינוה .רעגקיױװ יװצ יד זא .סיורג

 -ייז רעּפוק לארשי ןוא יקסווָאלַאכימ לארשי

 קילייווטייצ גנומיטש רעקיזָאד רעד ךרוד ןענ

 םלוע רעד ןוא םיא יבנל ןרָאוװעג טלקנוטראפ

 -סייגַאב טימ ןדער ןיא ןטלַאהעג רָאנ טָאה

 -רָאד טימ טעדניירּפַאב קרַאטש טרעוו רע

 קחצי 'ר ןוא ןיקצאלק יכדרמ 'ר םינבר עקיט

 לּפלּפמ ךיז זיא רע עכלעוו טימ ,(*ל"ז סענייר

 .תוינוס עשידומלת ערעווש ןיא טפָא

 -ָאװועג-טמירַאב ןגנוי םעד רעבָא טזָאל'מ

 טימ ןוא עדיל ןיא ןציזנייא טינ ןזח םענער

 ןייק ןדַאלעגנייא רע טרעוו רעטעּפש רָאי יירד

 ןייז טימ םלוע שיערמ זיא רע ואוו ,ענדָארג

 רעד דךיז ןעק םזַאיזוטנע סיורג ןופ .ןענווַאד

 רעטייווצ רעד ךָאנ ןוא ןשרעהַאב טינ םלוע

 -ימרוטש ןופ רענוד ַא סיוא טכערב ,השודק

 ַאזַא סָאװ םעד ץַארט ,ןטנעמסידָאלּפַא עש

 רַאפ ןרָאװעג טכַא ו

 ןייק ןעגנודַאלנייא ךָאנרעד טמוקַאב רע
 זדָאל ,קָאטסילאיב ,קסיוָאקלָאװ ,ןילבול

 ןיא טעטש ליפ 2 ךיוא ןוא ןילרעב ,עשרַאװ

 ,קסדָאװַָאלסיק ,וקַאב ,עװקסַאמ :יוװ ,דנַאלסור

 טפור לַארעביא .ַא.א לָאּפָארװַאטס ,ווַאטסָאר

 -נייא דיוא רע טמוקַאב טייצ רעבלע
 ןיא סעדניימעג עטנענימָארּפ ןופ ןעגנודַאל
 רבעמ ןרָאפ רעבָא ,עקירעמַא ןוא דנַאלגנע

 ףיוא ןעגנערבפיורַא טינ וליפַא רע ?
 ןנַאלשרָאפ ענעדיישרַאפ יד ןופ .הבשחמ ןייז

 -ַאב עלעטש"-תונזח רעטנענַאמרעּפ ַא רַאפ
 -לָאװ ןיא לַאװסיױא םעד ןכַאמ וצ רע טסילש
 גנילביל רעד ךיילג טרעוו רע ואוו ,קסיװַאק
 .טנגעגמוא ןוא טָאטש רעצנַאג רעד ןופ

 ריו רעדיל חנ /=
 זיא טייצ עסיוועג ַא , -

 ןיב ,אטילד קסירב ןיא ןזח:טָאטש ןעוועג

 ןוא שילַאק ןייק ןעמונעגקעװַא םיא טָאה'מ

 .ןלוּפ ןיא ךיוא רבד םש  ַא ןרָאװעג

 ןופ רָאטַאזיוַאגרַא א רעדנירגַאב (*
 .גנוגעוַאב יחרזמ
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 יקסװַאקדולַאז יניס ףסוי ןוא בקעי

 (?יז רעהיל וצ יו עמ גיס

 בקעי

 רעייז ןעמוקַאב .שילַאק ןיא ןריובעג עדייב
 טימ טקידנעעג .רעטָאפ םייב ננואיצרעד הניננ

 ;עימעדַאקַא-קיזומ רענילרעב ןעגנונכייצסיוא

 ןיא ןטמַא-תונזח ענעעזעגנָא ןטָארטרַאפ

 ינזח עטנענימָארּפ טציא ןוא דנַאלשטייד

 טימ סיוא דיז ןענעכייצ עדייב .דנַאלננע ןיא

8 

 לואש .רד

 'החו 2 7 רטרול החנ 'ר ןופ ןוװ רעטירה א

 ןיק טינ טציא םגה ,יקסווָאקדולאז ?לואש

 -ענכרוד ןוא טּפַאזעגנָא רעבָא רע זיא ,ןזח

 טימ ןדָאלַאב ןוא טסייג ןשינזח טימ ןעננורד

 .שזַאגַאב ןשילַאקיזומ םעניימענלַא םענייפ ַא

 -ענ ַא ,רעדירב ענייז יוװ ,ןעמוקַאב טָאה רע

 רעירפ ןייז ןופ גנודליב עשילאקיזומ עקירעה

 ,רעטעּפש ןוא רעטָאפ םייב טשרעוצ ,ןָא טנגוי

 יע ס ףסש

 -יכשמ סלַא ךיוא ןוא טײקשילַאקיזומ רעייז

 ןליּפש ,ןעמיטש רָאנעט ענייש ןציזַאב ,םיל

 םעד יירטענ ךָאנ ןנלָאפ ןוא ַאנַאיּפ טונ

 ןופ טסוג-תונזח ןקיטרַאנגייא ןרַאברעדנואוו

 .רעטָאפ ןסיורג רעייז

* 4 

 יקפװָאקדולַאז

 דע טצעז ,ןיצידעמ זירַאּפ ייא קידנרידוטש

 ןרעכעה ךיוא סיילפ טימ קיטייצכיילג רָאפ

 -ַאװרעסנָאק רעקיטרַאד ןיא םוידוטש-קיזומ

 .עירָאט

 רעקידעמ רעכיירגלָאפרעד ַא רע זיא טציא
 -ילק-רעדניק ַא ןופ רעמיטנגייא ,לארשי ןיא

 מט תמר ןיא קינ



 09 ןבעל ןשידיא ןיא ה

 ןיא תונזח סָאד טסולפנייאַאב קידנטיידאב

 ןיז
 ת רשמב ףפו ןּפ

 -+ -ת -
, 
 רעשינזח רעקירָאיגנאל : ַו - -+ ==

 לָאצ א ןגיוצרעד רע טָאה שזדָאל ןיא טסניד

 -עצ רעטעּפש ןענייז עכלעוו ,םינזח עגנוי

 -טלעוו ענעדיישראפ ןיא ןרָאװענ טיירּפש

 .סנטסָאּפ עקיד'תובישח קידנעמענראּפ ,ןלייט

 רעפיט ןוא ןננמ רענייפ א ןעוװענ זיא רע

 טימ ריוא דובכה תארי קידנפורסיורַא ,ליכשמ

 תרדה ןשילאכראירטאּפ ןטנאזַאּפמיא ןייז

 ,םינּפ

 יאב המלש

 -יראי ןיא ןריובענ ,שטיװעלעסָאי ןושרג
 רענעזעוװעג ,עינרעבוג רעילָאדַאּפ ,,וָאש
 .רענווָאר ?דייז ןוא רעזלעב ןסינ ןופ ררושמ
 ןיא ןעועג זיא עלעטש תונזח טעשרע וייז
 -פיוא רע טרעוו רעטעּפש .קסווָארדנאסקעלא
 ןטָארטראפ טצעלוצ ןוא סעדָא ןיא ןעמונעג
 רעשיטעטשטלא רעד ןופ דומע םעד רָאי 8
 רערעווש א רָאנ זיא רע ואוו ,שזדָאל ןיא לוש

 זיא רע .1928 ןיא ןברָאטשעג טייהקנא
 ןב א ,םכח דימלת ןוא לודג ןגנמ א ןעוועג
 והילא 'ר שזדָאל ןיא הרותה רש ןופ תיב
 .9 ז לעזיימ םייה

 -עסָאי ןזח ןופ ןוז א ,ןילסָאשזד השמ .רד

 ןיא רעקידעמ רענעעזעגנָא ןא ןיא ,שטיוועל
 טארייהעג טָאה רע ואוו ,עדאנאק ,ָאטנָארָאט

 א) ןייטשנעצילג שיבייל ןופ רעטכָאט א טימ
 -ולג ךירנייה רָאטּפלוקס ןטמיראב ןופ ןיזוק

 .(ןייטשנעצ
 שטיװעלעסָאי טשרג
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 ז?
 עשראוו ןיא ץגַאגַאניס רעקצַאמַאל += ףפ 5 אפט אי טא = יי יי יי

 ד- == =

 הנשה שאר ברע ןעמוקעגרַאפ גנורעײפ תיבה תחכונח 318ד9 יא ןעיוב ןביוהעגנַא

 1943 ץא ןרָאװעג בורח .םארגָארּפ רעשיגרוטיל רעד ןיא רעלדגעהצירג ןזח טימ 8

 שי שצאציה דוד
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= 
 וח רעשילאקיזומ - שינרוטיל

 ר ייייור *- יי י א* יאי י"ה אור יי אי זר אי =יא
 -+ ו* - ,,/ 6 ,א,ה5ת5-3 = עקצַאמָאלט

 יי , . ַו
 טז

 ד"יה ןאמרעש סזנט9 רָאטנטט ד"יה טאטשנעזײא דוד טנעגיריד

 (1942-:1887ד) (1942:1890)
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 טא טשנעוייא ףהד

 טסאפראפ .ןליױּפ ,קסלעשאנ ןיא ןריובעג

 טרינאּפמָאק .סעיציזַאּפמָאק עשיגרוטיל ליפ

 ןיא טריפעגפיוא) "םלונ, סקיווייל וצ קיזומ

 טריגיריד ;(רעטאעט ןשיליוּפ רעוועשראוו

 ס'יקסנא ןופ ןעגנוריפפיוא יד ןיא רָאכ םעד

 ו1999 ערעּפָא רעוועשראוו רעד ןיא "קוביד?

 ןוא קיזומ רעשידיי ןגעוו ןעלקיטרא טקורדעג

 -ארּפ .א טימ ןעמאזוצ ןבענעגסיורא ;תונזח

 ןיא ןָאקיסקעל קיזומ םעניימענלא םעד רענ

 ןיא עקנילבערט ןיא ןעמוקענמוא .ןטפעה

2, 

 רעשידי רעײג רעד ןופ ןאסיסטעלג)

 :עגסיורא ,דנאב רעטשרע "רוטארעטיל

 -העטסוט (שידי" גטעטטקעאשש ןו53 טבעג

 ;1996 קרָאי ויג ,סערגנַאס

 ירוטיֵל רעשידיי ןופ רעגערט רוטלוק.

 .שקסטאקדולאז .א ןופ יעיג

 ץינלאטק ןתנ

 רענעזעוועג .ןליוּפ ,וועשאטס ןיא ןריובעג

 ןוא ןליוּפ ןיא םינזחה תדונא ןופ שאר בשוי

 טפירשטאנַאמ ןשינרוטיל ןופ רעבעגסיױרַא

 -1955 עשראוו , טלשוװ םינזח ןיא לוש יד,
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 עלוש םינזח סמיובנריב ןופ קידנריאודארג

 א 1909 ןיא רע ןיא ,וָאכָאטסנעשט ןיא

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןאמרעגנוי רעקירָאי-2ֿ

 -ראוו ןיא לוש רעקצאמָאלט ןופ ינש ןזח סלא

 רעקילייה ןיא ןענאטשעג ןיא רע ואוו ,עש

 םענעטינשראפ ירפ ןייז ןופ ףוס ןזיב טסניד

 בעל

 .1942 ןיא עקנילבערט ןיא ןעמוקענמוא



 עקירעמא ןיא תונזח
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 ןיא םהונוח

 עטעהוירגעג ײרד יד ןןפ טעפטשח "ד -  .רעגאל םיוזט שא טטג רעטיטטשרעה "3 רעד

 .תונזח רעגאטירעמא ןופ ןגיטטעּפסרעפ עטידרעטײװ יד -- .ןראגימעס'סיוזס

 םניא עיצַאמרָאפסנַארט ענעמוקעגרַאּפ יד

 טָאה סָאװ ,ןרָאי עטצעל יד רַאפ ןבעל ןשיריי

 -עג עקיטסיינ עיינ ץנַאג ַא טמערופעגסיוא

 ,טייקכעלטּפַאשלעזענ רעזדנוא ןיא גנוטלאטש

 טכַארבעגניירַא דעלדנעטשרַאפטסבלעז טָאה

 -םינזח םניא ךיוא גנורעדנע עלַאנידרַאק א

 וצ טנייה ןענייז סע ואוו ,עקירעמַא ןופ רענַאל

 עשירעפעש עטסעב יד טרירטנעצנָאק נָאט

 יד ןוא עינרוטיל רעשידיי רעד ןופ תוחוכ

 ,טייצ רעזדנוא ןופ רעלטסניק-דומע עטסערג

 -יינ לָאצ עדנטיידַאב ַא דיוא קידנסילשנייא

 ,םינזח עטבַאנַאב-שילַאקיזומ ענעמוקעגוצ

 .לָאט-רעמָאי ןשיצַאנ ןופ עטעװעטַארענּפָא

 -קרעמ רָאנ א זדנוא רַאפ רעכיז סע זיא

 ,גנוניישרעד עדנטיידַאב-שירָאטסיה עקידריוו

 םענענַאטשטנַא-ינ םעד טימ ןעמַאזוצ זַא

 ןקיגנואווש-לופ םעד קנַאד ַא) ,רעטנעצ-הרוּת

 ןוא תובישי ץענ רעסיורנ רעד ןופ סקואוו

 ַא ןיא ןרָאװענ זיא סָאװ ,(ס'הרוּת דומלת

 -ָאּפָארטעמ עטסערג-טלעוו יד סָאמ רעסיורג

 -נייא ךיז ןעגנולעג זיא'ס ואוו ,קרָאי וינ ,עיל

 ןשידיי ןטקַאּפמָאק ןטסערנג םעד ןרענריב

 ןרעוװ ךיוא ןָא טביוה ,ןטייצ עלַא ןופ ץוביק

 -כיל םעד ןופ ןעזענּפָא ,תונזח ןופ אקעמ יד

 וצ ןעוועג הכוז ןבָאה רימ סָאװ ,טקַאּפ ןקיט

 -עגייא רעזדנוא ןופ גנוטכירפיוא-רעדיוו רעד

 .לארשי תנידמ רענ

 ַא ןפאש ןופ םולח רעקירָאי-נַאל רעד

 -וצנֶא ןייז לולע לָאז סָאװ ,רַאנימעס-םינזח

 ןופ דשמה םעד ןעמרָאפ עקירעהעג ןיא ןטלַאה

 עטלושעג ןערדַאק עיינ ןטיירגוצ ןוא תונזח

108 

 יד ןצעזוצרָאפ ןייז יואר ןלָאז עכלעוו ,םינזח
 סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןיא ,שדוקה תכאלמ

 -- רעמ ךָאנ .ןרָאוװעגנ טריזילַאער סנטצעל

 ןיוש רימ ןנָאמרַאפ רַאנימעס ןייא טָאטשנָא

 -עגנָא ,סעלוש-םינזח 3 קרָאי וינ ןיא טציא

 -ַאקירעמַא ןיא ןעגנוטכיר יירד עלַא ןופ טריפ

 :םוטנדיי רענ

 -ַאטרָא רעטעדנירנעג קירוצ גנַאל-טינ רעד

 'ר רעד ייב טעטלוקַאפ-תונזחה רעשיסקָאד

 ויוש רעד ;טעטיזרעוװװינוא-הבישי ןנחלא קחצי

 רעויטַאװרעסנַאק רעדנריטסיזקע רָאי ףניפ

 -מעסַא סרָאטנַאק רעד ןופ טוטיטסניא-םינזח

 יד ןוא ;ראנימעס ןשינַאלָאעט םייב ילב

 -ער םייב קיזומ רעזעינילער רַאפ לוש-דיוה

 רעכלעוו ןופ ,שזדעלַאק-ןָאינוי ורביה םרָאפ

 רעשינזח ןיא ןיוש ןעייטש ןטנַאודַארג יד

 -רַאפ רעביא סעדניימעג לָאצ ַא ןופ טסניד

 .ןלייט-דנַאל ענעדייש

 םטנא יד ןַא םימ ןעננירצ וצ ןיא סע יװ

 עימעדַאקַא עשינזח יירד עלַא ןופ גנולקיוו

 .ָאּפמעט ןכעלנעווַאב-לענש ץנַאנ ַא ןיא

 ש

 א ןעייר םינזח יד ןיא דיז טקרעמ ללכב

 רעקידנעטשלופ ַא רַאפ ץנעדנעט עקרַאטש

 ואוו ,תונזחה ךרד ןצנַאנ םניא ננורידיווער

 -סיד טשרעהעג טייצ עסיוועג ַא רעדייל טָאה'ס

 -שיטָאַאכ עזייוולייט רַאנָאז ןוא עיצַאזינַאגרָא

 יד טכַאװשעגנּפָא דנטיידַאב טָאה סָאװ ,טייק

 םעד טרענימרַאפ ךדיוא ןוא טייקיטפַאהדנַאטש

 .עיסעּפָארּפ רעלעבָאנ רעד טָא ןופ שזיטסערּפ

 עטצעל עמַאס יד ןגעוו ףירגַאב ןרָאלק ַא



 ןטקינייארַאפ

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,עקיר
 ליקסטעק יד ןיא ,

 ק ךיוא קידנסיל

 גנורענעשרַאפ
 ישדקמ ערעזדנוא ןיא שדוקה תדובע ר

 נַאטנעזערּפער ענעפורַאב לָאצ ! ַא ךיוא

 !שיסקָאדָאטרַא

 ,גנולעטש רעטרעדנעעג ץינַאג ַא טימ רע
 טקירדענסיוא

 נַאל םש לינ האה זיב

 ןטַארעּפער עכיײרסטלַאהניא עקינייא יד

 א

 טא ענעפור

 2 קסיד ערעגנעל

 ןוא תונזחה בצמ :

 ,ןעייר עשינזח -שו 555 ןופ רוביצ יחילש יד

 סע ןעוו יו רעקרַאטש ליפ סנטצעל ןענייז ,לאר

 -יּפסניא טימ

 תדובע יד ןרעכיירַאב

 -כילקריוורַאפ רעזד ןופ טכיל ןיא שדוקה

 רודו דובעשל ןורחא רוד, ןופ הפוקת רעט

 שיטאפמע ױזַא זיא'ס יװ ,"הלואנל ןושאר

 -ןָאט יד ןופ םענייא דרוד ןרָאװענ ט

 .ץנערעּפנַאק רעד ייב רעבעג

 -כיר רעדָא ,סקַאמילק רעטכיירגרעד רעד
 ןקיטכיוו ןופ טקנוּפ-דיוה רעד ,טגָאזענ רעקיט

 טימ טָאה רָאפ 0 צ
 רֶד

 יד ןופ ננורעייפ רעקירָאי 800 רעד דובכל
 -לעוו) גרובזניג ןזח טָאה עקירעמַא ןיא ןדיי
 ןיא טסירוי רענעעזעגנָא ןַא בנא ןיא רעכ
 טוג ןרעגנעל ַא ןגָארטעגרַאפ (עיפלעדַאליפ
 ןגעו קילברעביא ןשירָאטסיה ןטיירגעגוצ
 טייוו יױזַא קידנריּפרעד ,תונזח רענַאקירעמַא
 -ישרעד-טלָאמעד ןיא ןעוו ,1688 רָאי זזיב יו
 ַא ןיא ןיוש זיא ץעזעג ןלַאינַאלָאק םענענ
 טנַאמרעד טקנוּפ םענעסָאלשעגנייא לעיצעּפס
 רעד וצ גוצַאב ןיא ןזח ןופ לָאר יד ןרָאװעג
 רעשידיי ַא ייב טפַאשרעייטשרָאפ רעלעיציפָא
 הוכ רעטקינייארַאפ ַא .עינַאמערעצ הנותח

 וצ עקירעמַא ןיא םינזח זו
 פ ןבױהעגנָא טָאה תונזח ןופ דרַאד
 רָאי קילדנעצ רַאּפ עטצעל יד ןיא טשרע ןרינ

 -נירגעג רעד ךרוד ,טרעדנוהרָאי ןקירָאּפ ןופ
 -ָאד 1880 ןיא עיצארעדעפ סרָאטנאק רעטעד

 -נַאװעגנייא םינזח עשיזנכשא ןופ טרי

 עטריזינַאגרֶא עטרעטיירבעגסיוא רעמ ַא

 -רעדנַא ןַא טימ ןסקַאוװעצ ךיז זיא טייקיטעט

 -ערגרַאפ ןטימ ,רעטעּפש רָאי קילדנעצ ןבלַאה

 עשיאעּפָארייא חרזמ ןופ םָארטשוצ ןטרעס

 -עג ריז ןבָאה'ס עכלעוו ןשיווצ ,ןטנַארגימיא

 ןופ םינזח לָאצ ענעעזעגנָא ןַא ךיוא ןענופ

 ןלױּפ ,עטיל ,דנַאלסור ןשירַאצ ןטגלָאפרַאפ
 -ערגַאב יד ןיא .רעדנעל עשיטלַאב יד ןופ ןוג

 ךיז טזָאל לטיּפַאק םעד ןופ ןעמַאר עטצענ

 ןטקַאפ עכיירלָאצ יד ןבעגרעביא לַאטעד טינ

 ,גַארטרָאפ ס'גרובזניג ןזח ןיא עטכַארבעג
 -ערעטניא רָאג ַא ריז רַאפ ןוא ןַא זיא סָאװ



 ןבעל ןשידיא ןיא הניג

 -ירעמַא ןיא עטכישעג תונזח לטיּפַאק רעטנַאס
 ןרָאװעג טקירדעגסיוא ןַאד זיא'ס .עק

 רעקיזָאד רעד זַא ,ןטַאגעלעד יד ןשיווצ גנַאל
 -רַאפ ןלופ ןיא לָאז קילברעביא רעשירָאטסיה

 -טנעָאנ יד ןופ םענייא ןיא ןרעוו טכעלטנפע

 ןופ טניישרעד סָאװ ,"ןזחה לוק, ןרעמונ עטס

 .ילבמעסַא סרָאטנַאק רעד ךרוד טייצ וצ טייצ

 -ראז ת -ז!יד
 א ן

 זיא סערעטניא ןקיטכיוו רעדנוזַאב ַא ןופ

 טַארעּפער רעטגלָאּפעגכַאנ רעד ןעוועג ךיוא

 רשֲא ןזח ,רעשרַאפ ןשינרוטיל ןגנוי ןופ

 :טעטיולעג טָאה עמעט יד .ןַאבַאלַאב

 עינַאמערעצ הנותח ןופ לאוטיר רעד,

 טַארעפער רעד ."גננוטיידַאב ןייז ןוא

 ףיוא ןעוועג טעדנירנַאב לַאטנעמַאדנופ זיא

 עכעלפערט טימ ןעמַאזוצ ןלעטש עשידומלת

 לארשי ימכח עקידרעטעּפש ןופ ןעגנוריטיצ

 רעקיטציא רעד זיב רעשרָאפ ענרעדָאמ ןוא

 רעד ןיא רעגנעל ךיז קידנעלעטשּפָא ,טייצ

 -ָאירוק רעלעוטקעלעטניא ןגעוו גנולדנַאהַאב

 טּפיוהרעביא .טַאטקַארט סטארייה ןיא טעטיז

 -קעל םנופ ןרָאװעג ןכַארטשעגרעטנוא זיא

 יד טימ תוכייש ןיא לַאוטיר-הּפוח רעד רָאט

 ןופ גנוטיהנייא עטרעכיזרַאפ יד ןוא ןיסוריא

 טנרָאװַאב ןטסרעמַא טָאה'ס יו ,הבותכ רעד

 -ומלת יד ןופ םענייא ןיא חטש ןב ןועמש 'ר

 רע .ןינע ןקיזַאד םעד רעביא םירמאמ עשיד

 עטכארבענ יד ףיוא טציטשענ דיוא דיז טָאה

 ראב .,!רזעה ןכא, ןופ ןעננוריטנעמאק

 ערעהנא לָאצ א ןוא ,תפרצ ינברק ,בכטיד

 רערָאלק רעמ ןפלָאהעגנ ןבָאה סָאװ ,םישרופמ

 .5 . נולדנַאהּפָא עטריצילּפמָאק ןייז ןכַאמ

 יד ןרעדנואוװַאב וצ ןעוועג תמאב זיא'ס
 -יקב ןוא טײקמַאזרעלעג עשיגָאלָאעט עסיורג
 רענַאקירעמַא ןַא ןיוש ,ןזח ןגנוי ַא ןופ תוא
 ןגירשעגסיוא ץלָאטש טימ געמ סע .טקודָארּפ
 עצרַאװש ןוא רעקיטּפעקס עקינעי יד וצ ןרעוו
 ןיוש סיואכרוד ןליוװ סָאװ ,רעגָאז-תואיבנ
 ןופ רשמה ןקידרעטייוו ןוא ןבעל סָאד ןגַאזּפָא
 רוע? :םוטנדיי רענַאקירעמַא ןשיווצ תונזח
 -עמַא רעד יװ גנַאל ױזַא !"ונתוקת הדבא אל

 -וצסױרַא לגוסמ זיא רעגַאל-םינזח רענַאקיר
 -עג ףיט ,תוחוכ עלַאטיװ ענעריובעג-יה ןבעג

 שזַאנַאב םענעדָאלַאב טימ קיטסיינ טלצרָאװ
 רחיב הניננו הרות ןופ

 זח ךָאנ טעוו ,ןסיוו םעניימ

 ריוה רעטייוו קידנטלַאהנָא ,ןעילב ןוא ןעיידעג

 עננַאל ,עננַאל רַאפ טָאה סָאװ ,ןָאפ עשינזח יד

 :נוקיטומרעד ליפ ױזַא טכארבעגניירא תורוד
 ןופ ןבעל םניא עיצאריפסניא עקיטסיינ ןוא

 .קלָאפ ןשידיי

 '*י יייזו ראייי 'יאה- ן!יז!דיויי יהא גת וד דד-
 ןעכ''ו שאוו ןנַא 13 םפע ן- יש ַאפ ו ו וד

 -ביוו ערעננעל ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה ,ןנעלַאק

 עדננלָאפ ןופ טקילייטאב ,עיסוקסיד עקיט

 ,גייוצנעזַאר ןוא ןַאסלעדנעמ :ןטַאנעלעד
 -ַאליפ ,סירעה .רד ןוא גרעבלאוו ;?אערטנַאמ
 -לָאמ ,ןאמסאכ ;ןַאטסַאב ,ןַאקלעש ;עיפלעד

 ;קרָאי וינ ,אזַאדרַאק ןזחו ברה ;.סַאמ ,ןעד

 -ןַאלטַא ,ןַאמצרַאוװש ;נרובסטיּפ ,ןַאמסלעדא

 ,ָאבמעטרַאּפ ,ןעסיישט :;אישזדרַאשזד ,אט

 - לעדַאליפ ,לעדנַאמ

 לָאצ ַא דצמ טנערעפער םוצ ןרָאוװװעג טלעטשעגנ

 ר

 .וארהיד ר יה
 ;ןיקלקורב

 .םינזה עטנַאקַאב ערעדנַא ןוא .

 -רָאּפניא יד ןעוועג זיא וויסערּפמיא רעייז
 -ךייר ןלופטסנידרַאּפ םנופ עיצקעל עוװיטַאמ
 ןופ ןעיד ,ווָאיל ָאעל רָאטיזָאּפמָאק ןשירעפעש
 בגא טָאה רעכלעוו ,ןטנעגיריד עלַאגַאגַאניס יד
 -ערעטניא ראג ענייז טימ טלייטעג דיוא דיז
 כֵָאצ רעסיורג רעד ןופ ןעגנורענירע עטנַאס

 -עג זיא רע עכלעוו טימ ,טייצ רעזדנוא ןופ
 ימ ןעמַאזוצ רעדָא גנורירַאב ןיא ןעמוק
 רעביא טסניד רעשיגרוטיל ןיא ךיז טקיליײט
 טָאה שיּפָאקסָאדיילאק .טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא
 ץנעידיוא עטנַאּפשעג יד טריפעגכרוד ווָאיל
 ןלָאמ ןייז טימ רעדנעל ןוא טעטש ייר ַא ךרוד
 ןופ רעדליב יײרעלַאנ ַַא שיטסירעטקַארַאכ

 ַאבט דא רז

 1 וע את 2 יז
 2 עק ש =

 ו
 5 ד צי 1+ ש =! =: וײז -: -! =

 ' סנַאק רורב ,ענליוו ןיא ןהכ יבצ הףסוי

 החורּו רזזרוהר !היידי דרוווראגז = - רזויוז
 = יו , עזלעב ןש"'2 ; ענלאט םהרבא ,רעניט

 -ווָאקנימ סחנּפ ,גרעבנייטש השמ רוד ,ןטקה
 ריזזזייי זו זר אי ריח יו גע ר * = וכד ו

 ! 2 = ,עטָא - ןוש 8 עג ונעהצירג ,יקס

 שי ,יקסווָאקדולאז ,רעדיל חנ ר ,סלעזיימ = + י-ה יי ײ ר רוי אי ר יה * 4 : / :

 וי = ,ןפ עה יכ מטיור דוד ,שטַאקט בייל * !דז!ה ורד ראר * א "יה די ' =
** 
- 
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 לדביו ,םולשה םהילע ןיוש עלַא ,לָאינרַאק

 ינזח ערעדנַא ןוא ,יקסווָאדַאלוװ .ב םייחל

 .םילודג

 ירַאװ ַא טימ ווָאיל ָאעל טָאה טקידנערַאפ

 -ֹוצנֶא םינזח עגנוי יד וצ גנורעדָאפפיוא רעמ

 חסונ ןלענָאיצידַארט ןטלַא םעד יירט ןטלַאו

 ןגױנּפָא ןעמונעג סנטצעל טָאה'מ ןכלעוו ןופ

 -סקע יד ןופ גנוקריווַאב רעד ךרוד זייוולייט

 ןיא ןעמרָאפ עשילַאקיזומ עטרעדנעעג-םערט

 -ָאמ גנערטש עכנַאמ ןופ עיגרוטיל רעזדנוא

 קרַאטש טָאה רע .ןרָאטיזַאּפמַאק עשיטסינרעד

 ףיוא טניל סָאװ ,טכילפ עסיורג יד טנָאטַאב

 -ענ ןפלעה וצ ןטנעגיריד-לוש ןוא םינזח עֶלַא

 תונזח ןופ טייק ענעדלָאג יד ןטכעלפ םַאזניימ

 -ייש ךעלרעה רעלופ ריא ןיא דיתע ןרַאפ ךיוא

 גנוטלַאטשעג רענ

=! 

 דמערפ םעד ןגעוו קיטירק רעכעלנע טימ)

 ןעמונעג טָאה'מ סָאװ ,שובל ןשילַאקיזומ

 ןטסקעט עקילייה יד ןריצַאב ךיז ןביולרעד

 ןעמוקענסױרַא ךיוא זיא תולפת ערעזדנוא ןופ

 רעטסואווַאב רעד קירוצ טייצ ַא טימ ךָאנ

 המלש .פָארּפ ,גָאלָאקיזומ ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 -וצ , ןיא לקיטרַא ןַא םענייז ןיא ,יקסווָאזָאר

 -ַאנַא ןא טריפענכרוד טָאה רע

 גנופַאש רעשינרוטיל רערעסערג ַא רעביא ןיל

 ונרעדָאמ עטסדנטיידַאב יד ןופ םענייא ןופ

 ןוא ,טייצ רעזדנוא ןיא ןרָאטיזַאּפמָאק עשידיי

 סע :ריפסיוא ןדנענלָאפ םוצ ןעמוקעג זיא

 טלעפ סע ,טייקיד'המשנ עשידיי ריא טלעפ

 םנופ עיצַאזילַאעדיא יד ,ןגָאז ךיא טלָאװ ,ריא

 ןיא ןליפסיורַא ןלעוװ דיז טלָאװ סָאװ ,תילט

 (."הליפת רַאפ ןפַאשעג הניג

// 
 ..טפנוק

 רעד ףיוא ןעוועג זיא עיצקעל עטצעל יד

 ןפיוא ןדיי יד ייב תואחסונ-הניגנ ןגעוו עמעט

 -יזומ רעד ןופ ןגָארטעגרָאפ ,חרזמ ןטנעָאנ

 עטריאודַארג ַא ,רָאטקעּפס .? .י .רד ןיגָאלַאק

 ןשיאערבעה םייב טעטלוקַאפ-סגנושרָאפ ןופ

 ענייא טציא ןוא םילשורי ןיא טעטיזרעווינוא

 -ניא סרָאטנַאק םייב ןרָאטקורטסניא יד ןופ

 טַארעּפער ריא טָאה יז .קרָאי וינ ןיא טוטיטס

 ןופ ןעגנורידרָאקער לָאצ ַא טימ טרירטסוליא

 זיא סָאװ ,ןוויטָאמ עשיגרוטיל ענעדיישרַאפ

 ץיילָאטִק ןתֹנ

 ןופ ןעוועג רעכיז רַאפ דיוא טייקיטכיוו סיורג
 זענעקַאב וצ דיז םינזח עגנוי רענַאקירעמַא יד
 27 טקמ

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא טייהנדירפוצ טימ

 זַא ,ןַאמרעשט-זָאשנעװנָאק םנופ גנודלעמ יד

 קיזומ ענעפַאשענדײינ ןענישרעד ןיוש זיא'ס

 -ַאכ ןשידיי-ןייר ןופ לַאינַאמערעצ-הּפוח רַאפ

 עטריטּפָאדַא רעירפ יד טָאטשנָא רעטקַאר

 ןרָאי ןענייז סָאװ ,ןעגנַאזעג עכעלטסירק

 עלַא ףיוא טעמכ ןרָאוװעג טריציטקַארּפ גנַאל

 -נָאק רענַאקירעמַא םעד ףיוא תונותח עשיריי

 .טנעניט

 ןשיווצ ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ךיוא זיא סע

 -ילַאקיזומ רענענישרעדייינ רעד ןטַאנעלעד יד

 ,ןטייז 180 ןופ ,"ול ורמז , דוב-למַאז רעש

 ,תבש גנוע רַאפ קיזומ עשידיי עשיטנעטיוא

 -ַאנ השמ ןוח ןופ טריגַאדער ןוא טלמַאזעג

 .ןַאסנַאט

 ךיוא זיא ירפ תבש ראפ גנולמאז עטייווצ א

 טעװ סָאד .קורד םוצ ןעוועג טיירגראפ ןיוש

 םענעפאשעגדיינ םוצ גארטייב רעקיגָאװ א ןייז

 -עג עדניימעג שינרוטיל ןופ רצוא-סגנולמַאז

 -נֵא ןרָאי ערעטצעל יד רַאפ טָאה סָאװ ,גנַאז

 םניא לָאר עקיטכיוו ץנַאנ ַא ןליּפש ןב

 .ןזעוו ןלַאנַאגַאניס

 זַא ,גנונעפָאה עסיורג טגיילעג טרעוו סע

 -געמ ַא טיג סָאװ ,גנַאזעג עויטקעלָאק סָאד

 ןקילײטַאבטימ רעדילגטימ לוש יד טייקכעל

 -יל ןיא קורדסיוא-טסבלעז טימ ויטקַא דיז

 רעמ ןביילב וצ טשינ ןוא טסניד רעשיגרוט

 -רַאפ רעכיז טעוװ ,רערעהוצ עוויסַאּפ ןייק

 ערעזדנוא וצ סערעטניא םעד ייז ייב ןקרַאטש

 .תוליפת

 דניימעג ןופ גנוריציטקַארּפ יד ךָאד טָאה

 58 ערעדנַא ןופ ריוא לַאוטיר םניא גנַאזעג

 ןוא ויסערּפמיא רַאפ ךיז ןזיוועגסיױרַא רעק

 -סייג רעוויטקעפע ןַא קידנרעוװ ,דיירגלָאפרעד

 טלַאהנֶא ןזעיגילער ןרַאפ רָאטקַאפ רעקיט

 רָאג ןרָאװעג זיא "םיט ,-גנַאזעג .קלָאפ םניא

 עזעיגילער ןיא ךיוא עיצקַארטַא עקרַאטש ַא



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 -נעמַאזוצ-ןסַאמ ערעדנַא ןיא ןוא ןטרעצנָאק

 .ןטפנוק

 א רעבָא טשרעה טייצ רעבלעז רעד וצ

 -ַאב ,רעגַאל-םינזח םניא גנוניימ עטצעזעגנגעק

 עלענָאיצידַארט ערעטלע יד ןשיווצ סרעדנוז

 גנוריוויטַאמ יד .ןטסינַאּפמָאק ןוא םינזח

 לָאר עטקרַאטשרַאפ יד זַא ,זיא דננכש דצ םנופ

 ןייז לולע לָאמַא ןעק גנַאזענ-עיצַאנערגנָאק ןופ

 ןזח םנופ עיציזָאּפ יד לעוטנעווע ןכַאװשוצּפָא

 ןא ןרעוו ראל ןענעק ייז ןוא ראכ ןטימ

 ַא ןייז םרוג טלָאװ סָאד .גייצקרעוו קירעביא

 :דלעפ-תונזח םניא עגַאלרעדינ עקיכַאפייווצ

 טעווענימעגרעטנוא סע טלָאװ רָאנ טשינ

 ,ךַאפ ןשינזח םנופ טייקרעכיז עלעירעטַאמ יד

 -וד ןופ יד טרינימילע ךיוא טכלָאװ סָאד רָאנ

 ענעפַאשעג גנַאל-תור

 ױזַא טכַארבעגניײרַא ןבָאה סָאװ ,קרעוו-טסנוק

 ןוא .טעמ ישדקמ ערעזדנוא ןיא השודק ליפ

 -זעינילער רעסיורג רָאנ ַא ןעוועג טלָאװ סָאד

 זיא סָאד רעבָא .טסולרַאפ רעשילאקיזומ

 ַא טרעדַאפ סָאװ ,טסבלעז ךיז רַאפ ןינע ןא

 נרע ןוא ערעטיירב רעמ נ ס

 זז גיי ראג ר תד זיי די צרי ר
 - יט. = = ו= +

 -עד יד ןַאד ךיז ןענייז ןרָאפעגרעדנַאנַאפ

 -ַאב ,גנומיטש רענעביוהעג ַא ןיא ןטַאנעל

 ןוצר ןטסנרע ןוא גנונּפָאה רעלופ טימ טקריװ

 עיסימ רעייז ןצעזוצרָאפ וויסנעטניא רעמ דָאנ

 רעשידיי רעד ןופ ננורעכיירַאב רעד תבוטל

 .תסנכה תיב תשודק םשלו עיגרוטיל



 טאל בנ עדָאה על ע ס אי

(1882--1935) 

 ווו וצ לארטיײּב רעסיוהג ןײז טא עטכישעג סובעק ןײז ט"טכעלגעזרעפ יד

 טאלבנעזָאר עלעסָאי

 זיא רעכלעוו ,ל"ז טַאלבנעזָאר עלעסַאי ןזח

 טלעוו רעשידיי רעד ןיא רבד םש ַא ןעוועג

 סלַא טָאה ,טרפב רעגַאל-םינזח ןיא ןוא ללכב

 -ייארַאפ תורוד ףיוא "הרובחבש ירא; רעד

 ענעביקבראפ עניײז ךרוד ןעמאנ ןייז טקיב

 -נואוו עליפ ןוא ןוויטַאטישטער עכיירלָאצ

 טָאה רע סָאוו ,סעיציזַאּפמָאק ערַאברעד

 .ףַארגָאנָאפ ןופ ןטַאלּפ יד ןיא ןעגנוזעגניירַא

 -שי תוצופת ?כב ןרָאװעג ןגָארטעצ ןענייז ייז

 ןרָאװעג ןזיוועגנַא טַאהעג ןיוש זיא'ס יוװ .לאר

 ,רענייז עיפַארגָאיב רענעבירשעגדץרוק ַא ןיא

 ןקירָאי-20 םניא וייחב ךָאנ טכעלטנפערַאפ

 ןענישרעד ,דנַאברַאפ-םינזח ןופ דוב-ייליבוי

 ןיא ןזח ןייק טָאה ,קרָאי-וינ ןיא 1924 ןיא

 רעכלעוו דנעגריא ןופ ןוא טלעוו רעצנַאנ רעד

 ,טעטירַאלוּפָאּפ ַאזַא וצ ןעוועג הכוז טינ טייצ

 -נעזָאר עלעסַאי 'ר יוװ ןעמַאנ-טלעוו ַאזַא וצ

 -ניוו עטסנפרָאוורַאפ עטסטייוו יד ןיא .טַאלב

 -ידיי-טינ ןענָאילימ ןיא ,עקירעמַא ןופ דעלעק

 -ַאנ רעד ןרָאװעג טסואווַאב זיא ןעמייה עש

 זיא רעכלעוו ,טאלבנעזָאר ןזח ןופ ןעמ

 רעטסערג סלארשי סלַא ןעוועג טנכערַאפ

 .רענניז

 ןזח ןופ עיפַארנַאיב ערעלופ ַא זיא בנא

 -ענג ןבעגעגנסורַא ,ל"ז טַאלבנעזָאר עלעסָאי

 םענייז ןופ ,1994 רָאי ןיא שילננע ןיא ןרָאװ

 -לאב ןיא ,טאלבנעזואר ?אומש 'רד ברח ,ןוז א

 רַאבקנַאד קרַאטש ןיב ךיא ןעמעוו וצ ,רָאמיט

 ףיוא סמוטַאד ענעבענעגנָא עקינייא יד רַאפ

 תוכייש ןיא עגַארּפנָא רעכעלטפירש ַא רעניימ

 .טעברַא רעטכעלטנפערַאפ רעקיטציא ןיימ טימ

 -כעלטנפערַאּפ רעקידרעירפ רעד זיא רעדייל

 -ָאר ןזח ןגעוו לַאירעטַאמ רעשיפַארגנָאיב רעט

 רימ רַאפ זיא סע .רערעגָאמ ץנַאג ַא טַאלבנעז

 ןופ ןעזרַאפ סָאד רעדנואוו רעסיורג ַא תמאב

 -לות , קרעוװ סיורג ןייז ןיא ,סירעה םייח 'רד

 עיונעג ןופ "?ארשיב תונזחהו הניגנה תוד

 קרָאי-וינ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ןטייז 0

 ןעמריוו וצ טינ ןוא ,קירוצ רָאי ייווצ טימ

 ןיא זיר םעד ןנעוװו תורוש עקינייא ןליפַא

 טימ טָאה סע סָאװ הניגנה ןואג ןוא תונזח

 .טַאלבנעזָאר עלעסָאי 'ר טלעטשעגרָאפ דיז

 שיריי ןיא קרעוו ןקידנעב-ייווצ םניא ךיוא

 תולפת ןוא תוניננ, ,לקדח בייל הדוהי ןופ

 1952 ןיא ןענישרעד זיא סאו ,"ןדיי ייב

 -ופעג טינ ירמנל ךיא בָאה ,עניטנעגרַא ןיא
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 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ

 -נעזָאר ןזח 2 ןעמָאנ םעד טנַאמרעד ןענ

 ןרָאװעג ןעגנַאנַאב רָאנ טינ סע זיא .טאלב

 -רַאפ רָאג זיב ַא ןזָאלעגנ דיוא רָאנ הלווע ןַא

 עקיגָאוװ ייווצ עכלעזַא ןיא זיולב ןכעלסירד

 ןינע ןַא זיא סָאד רָאנ .תונזח רעביא קרעוו

 ,גנורעלקפיוא ןַא ךָאנ טרעדָאּפ סָאװ ,דיז רַאפ

 ןיא ראו ןקירדסיוא ןלעוו וצ 3 ררחב

 ערעיוהעגמוא יד ןוא טייקסיורג יד ןצרוק

 ,טעװ ,טַאלבנעזָאר עלעסָאי ןופ העּפשה הניגנ

 זיולב ןוא ןפורַאפ וצ ריז ןייז גונענ ,ךיא ןיימ

 -פערט םיא טנכייצַאב סע יוװ ןכיירטשרעטנוא

 -רעד-יינ ןייז ןיא שטיווַאניבַאר לארשי ךעל

 -רעביא) קיזומ רעשידיי ןגעוו ךוב םענעניש

 רע ןעוו ,(ןיילק .מ .א ןופ שילננע ןיא טצעז

 ןבָאה סָאװ ,םינזח עזָאוטריוװ יד סיוא טנכער

 עּפָארייא חרזמ ןיא םייה רעטלַא רעד ןופ

 סָאד סָאמ רעסיורג ַא ןיא טכַארבענרעבירַא

 -טלעוו םעיינ םניא תונזח עלענַָאיצידארט

 קייט

 יויז רעסיז רעד .טַאטבצעװאװ עטעטאי טי

 הפהעהנואש ש"ו שיש טאש ?אהש האפ ןהעק

 ןלענַאיצידַארט טיטאראטיוא א הניגנ רעל

 :ןוא ןפ ץרַאה סָאד רעגנַאפעג שממ ליטס

 סי אט רשטר

 ךָאנ טַאלבנעזַאר ןזח זיא ,טסואווַאב יו

 רוניפ ערַאדנעגעל ַא ןרָאװעג ןבעל ןייז ייב

 ןענייז טייקמורפ ןייז ןנעוו סרעדנוזַאב ןוא

 עשינזח ןיא טּפיוהרעביא ןוא ןדיי-לוש ןשיווצ

 .סעדנעגעל ענעדיישרַאפ ןעגנַאנעגמורַא ןזיירק

 -ניא רַאֹּפ ַא ןבענוצרעביא ןייז יאדכ אד טעוו

 ,טייקמורפ סעלעסָאי ןופ ןלַאפ עטנַאסערעט

 רעדורב ןייז ןופ קירוצ ןרָאי טימ טלייצרעד

 ןזח-טָאטש רענעזעוועג ,טַאלבנעזָאר יול 'ר

 -יל רעוװעשרַאװ ןיא .עיצילַאנ ,ווָאנרַאט ןיא

 יד ןוא לוש יד, טפירשטַאנָאמ ןשינרוט

 ןברוח ןזיב ןענישרעד זיא סָאװ ,"טלעוו םינזח

 ןויס ןופ רעמונ ןיא רימ ןעניפעג ,עּפָארייא

 -ַאר עלעסַאי ןופ טייצרָאי ןט-6 םוצ ,ט"צרת

 -כייצרַאפ עטנַאסערעטניא עדנגלָאפ ,טַאלבנעז

 :ןעגנונ

 ן11

 -מורַא זיא ה"ע עלעסָאי רעדורב ןיימ ןעוו,
 טימ דניק-רעדנואוו רעקירעי-10 סלַא ןרָאפעג

 רעטָאפ רעזדנוא

 ןיא טלייוועג א רימ ןַא ,טריסַאּפ לָאמַא

 סָאװ טנװַאדעג תבש ןדעי ןוא ןכָאװ 16 ןיוו
 לָאמנייא .נלָאפרעד ןרעסערג ַא טימ רעטייוו

 צ+ ןדַאלעננייא זדנוא ןעמ טָאה

 -רעט םוצ טרעהעג טָאה סָאװ ,לושנכָאװ רעד

 ןיא ןענניז טינ ןלעוו רימ זַא .לּפמעט ןשיק

 טרָאד סָאװ םעד בילוצ ,אפונ לּפמעט ןסיורג

 --  ףנרא ןא ןוא ראכ-השעמאה א ןעװענ זיא

 -נַא עלַא ןוא לּפמעט ןופ טעטימָאק רעד טָאה

 רעבָא טָאה סע ןעװו .טסואוועג טוג ערעד

 לאה ריצר .:ריצר יי א היט
 = יי ' = = =

 ,ןשטנעמ ליפ ױזַא רַאפ ץַאלּפ טלעפעגסיוא

 טָאה ,ןעלעסָאי ןרעה ןעמוקעג ןענייז סָאװ

 טריפענניירַא זדנוא ?ּפמעט ןופ סעזערּפ רעד

 .ןענניז וצ טרָאד ידכ ,לּפמעט ןסיורג םניא

 זיא טרָאד זַא ,טקרעמַאב טָאה עלעסָאי ןעוו

 רע טָאה קענרא ןַא ןוא רָאכ-ךעמאד א ַאד

 טנעה יד רַאפ רימ ןוא ןטַאט םעד ןעמונעגנַא

 ןופ ןפיולקעװַא רימָאל --- :ןָאטעג גָאז ַא ןוא

 ױזַא ןוא .ןעגניז טשינ ןעמ ראט ַאד ןענַאד

 טזָאלעגרעביא ןבָאה רימ .ןעשעג עקַאט זיא

 .ןפַאלטנַא ןוא םלוע ןקיזיר ןטימ לּפמעט םעד

 ַא טַאהעג ,ךיז טיײטשרַאפ ,רימ ןבָאה ייברעד

 2 .קויה וסיורנ רָאנ

 סלַא ןעוועג ןיא ה"ע עלעסָאי יװ ױזַא,

 ױזַא --- רעדורב ןייז רעטייוו טביירש -- דניק

 ,1921 רָאי ןיא .טיוט ןייז זיב ןבילבעג רע זיא

 רימ טָאה ,עקירעמַא ןיא ןעוועג ןיב דיא ןעוו

 תונויסנ עדנגלָאפ יד טלייצרעד ןיילַא עלעסָאי

 דמעו ןייטשוצייב ןעמוקענסיוא זיא םיא סָאװ

 ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו ,לָאמנייא :םלוכב

 -טנורגרעטנוא רעקרָאי וינ רעד ןיא ןנייטש

 רעד ןופ רָאטקעריד רעד םיא טפערט ,ןַאב

 ןעגניז וצ ןָא םיא טָאב ןוא ערעּפָא רעגַאקיש

 ידע ערעפַא רעד ןיא רועילא ןופ לָאר יד

 יירד ןופ רַארָאנָאה ַא רַאפ ,יולה ןופ ,"ןידיא

 ייברעד .טירטפיוא ןייא רַאפ רעלָאד טנזיוט

 רע זַא ,טקרעמַאב רָאטקעריד רעד םיא טָאה

 ,תבש םוא ןטערטפיוא ןפרַאד טשינ טעװ

 ןייז ןעמענּפָארַא ןפרַאד טשינ רע טעװ דיוא
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 רעד .ןעוועקנימש טשינ ריז ךיוא ןוא דרַאב

 :ןבעגענוצ ךָאנ טָאה רָאטקעריד

 טימ רעגניז ַא ןעמענ ךיא ףרַאד סָאװ ---

 ךייא ןעמענ ןעק ךיא זַא ,דרָאב רעשלַאפ ַא
 ..!?דרָאב רע'תמא ןַא טימ

 ןופ ןרָאװעגנ טשַארעביא טשינ זיא עלעסָאי

 טַאהעג טשינ ךָאנ טָאה סָאװ ,טָאבנָא ןקיזָאד

 ה רע .עטכישענ-םינזח רעד ןיא ןכיילנ ןייז

 -נָא סָאװ זַא ,טרעפטנעעגנ רָאטקעריד םעד

 וצ ןדנעוו ריז רע לאז .טאבנַא ןַײז טננאקאב

 עלעסָאי .שינעביולרעד ַא ךָאנ עדניימעג זייז
 ןייק טעװ א ןייז זַא ,רעכיז ןעוועג זיא

 טשינ עיציזָאּפָארּפ ןימ ַאזַא ףיוא המכסה

 טשינ רָאג ןינע ןצנַאג ןופ זיא ױזַא ןוא .ןבעג

 .ןרָאװעג

 ןענַאטשעניײב טשינ ןיוש זיא ןויסנ ַאזַא)

 -רעירפ ןופ םינזח עטסטמירַאב יד ןופ רענייא

 ,(1909--1840) ןַאמכַאב בקעי ןזח ,רוד ןקיד

 םנופ גנוקריווַאב רעד קנַאד ַא זיא רעכלעוו

 ןָאוטריװ ַאנַאיּפ ןטסערג ןוא רעקיזומ ןסיורג

 ןרָאװעג ,ןייטשניבור ןָאטנַא ,טייצ רענעי ןופ

 ןייז ואוו ,ערעּפָא רעד ןיא טפַארק עסיורג ַא

 עקַאט ךעלטנגייא ןעוועג זיא עלָאר ןיורק

 (.ם.נ- -."ףיוושז אל, ס'יולה ןיא רזעילא

 -ַאב רעמ ךָאנ טָאה ןויסנ רעטייווצ רעד,

 -ער עגנערטש ןוא טייקמורפ סעלעסָאי ןזיווו

 עלַארטנעצדָאניק רעקרָאי וינ ַא .טעטיזעיגיל
 לָאז רע זַא ,ן'עלעסָאי וצ טדנעוועג ךיז טָאה

 -ניז ,לטיק ןוא תילט ןיא ןרימליפ ןזָאל ריז

 רע טעוװ רַאפרעד ."ירדנ לכ. ייברעד קידנעג

 עלעסָאי .רעלָאד טנזיוט טרעדנוה ןעמוקַאב
 ןרָאװעג טקריוװַאב טשינ רָאה ַא ףיוא זיא
 רעסיורג רעשיטסַאטנַאפ רעקיזָאד רעד ןופ

 ךיוא טגָאזענּפָא די-רחאלכ ןוא עמוס-טלעג

 ,טקרעמַאב טסנרע ןוא טָאבנָא ןקיזָאד םעד

 סָאװ ,ןזח א סָאד ,שדוקה-לולח ַא זיא'ס זַא
 טימ ןצונאב ךיז לָאז ,שדוקב תרשמ א זיא

 ןכאמ ןוא ןארקע ןפיוא הלפת רעקילייה אזא

 " . . . רעטאעט א ריז ןופ

 טָאלבנעזַאר עלעסָאי סָאװ םעד רעסיוא

 זיא רעלטסניק דומע רעסיורג ַא ןעוועג זיא

 .םיהלא אריו רשיו םת שיא ַא ןעוועג דיוא רע

 יא 1 לא

 -ּפָא טַאלבנעזַאר ןזח טָאה עקירעמַא ןיא

 ןשירעלטסניק רייר ןייז ןופ רָאי 21 טבעלעג

 טימ טקריוװַאב קרַאטש רעיוהעגמוא ןוא ןבעל

 רע טָאה ָאד .טנַאלַאט ןטשטנעבעג-טָאנ ןייז

 עלַאינעג ענייז ןופ עטסרעמ יד ןפַאשעג דיוא

 יו ,דימת ןלעוו עכלעוו ,קרעוו וי

 ,טכער טימ ןטּפיױהַאב ןטעטירָאטיוא-הניגנ

 ליטס ןטנכייצענסיוא ןופ רעטסומ סְלַא ןעניד

 ןוא טסייג ןשידיי-טלַא ןלענָאיצידַארט םניא

 -"תובהלתה טימ ךיוא ןעננורדעגכרוד ,חסונ

 .העּפשה הניגנ רעשידיסח רעקיד

 עלעסַאי טָאה ןָא טנגוי רעירפ ןייז ןופ ןיוש

 -רַאפ יד ןיא ןבענעננָא טרעוו סע יוװ טיול)

 עננונעכייצרַאפ עשיפַארנַָאיײב עטכילטנפע

 ןבַאנסיוא עשינזח עקידרעירפ לָאצ ַא ןיא

 ןופ הקיני-הניגנ טּפעשענ סָאמ רעלופ ַא ןיא

 ןיא רענעריובעג ַא םנה .ןפיוה עשיאייבר יד

 האמוט רעצרַאװש רענעפורעג יױזַא רעד

 ואוו ,ווָאקרעצָאלעיב ,עניארקוא ןיא טָאטש

 עלערוטלוק עטשרע ןייז ןעמוקַאב טָאה רע

 רעטָאּפ ןייז ייב גנואיצרעד עשילַאקיזומ ןוא

 -רעד רע ןעמעוו ייב ,(?לּפתמ רעסיורג ַא)

 טּפַאז ,הניגנ ןופ תודוסי עטשרע יד טנרעל

 ןרעטלע ענייז ןעוו) רעטעּפש ריז ןיא ןייא ר

 יד (ארוגידאס ןייק ןגיוצעגרעבירַא דיז ןבָאה

 גנַאג ןיא ךיז ןבָאה עכלעוו ,םינוגנ עשידיסח

 שינָאמרַאה ןוא טפַאהרעטסיימ ױזַא ןרָאי ןופ

 -תונזח ןקיטרַאנגייא ןייז ןיא טבעוועגנייא

 ןיוש קישטנַאמרעגנוי סלַא רָאנ ןוא ,רעגייטש

 -נעצ עשיריסח יד ןיא ןעניישסיורַא ןעמונעג

 רָאי 18 וצ .ןרַאגנוא ןוא עיצילַאג ןופ ןרעט

 -תונזח עכעלרעי עטשרע ןייז רע טמענרַאפ

 טמוק טרָאד ןופ ןוא שטַאקנומ ןיא עלעטש

 טביוה טלעוו יד ןוא גרובשערּפ ןייק ןָא רע

 ."רעגרובשערּפ עלעסַָאי , טימ ןעגנילק וצ ןָא

 -עגפיוא רע טרעוו רעטעּפש רָאי 2 טימ

 ןטסָאּפ ןשינזח ןטנענימָארּפ ַא ףיוא ןע



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 טרעוו סע ואוו ,דנַאלשטייד ,גרובמַאה ןיא

 סָאד ןסָאלשעגּפָא רָאי 0 ןופ ךשמ ַא ךָאנ

 ןיא סנייז ?טיּפַאק תונזח עלופסקורדנייא

 .עּפָאריײא

 טָאה עקירעמַא ןיא טמַא תונזח ןטשרע םעד

 רעד ןיא ןטלַאהעגנָא טַאלבנעזַאר עלעסָאי

 -עג רעשירַאגנוא רעד ןופ לוש "קדצ בהוא,

 -ענ טמירַאב זיא עכלעוו ,קרָאי-ינ ןיא עדניימ

 ןבָאה סָאװ ,םינזח עטסנפורַאב יד בילוצ ןעוו

 -ענ טָאה לוש עבלעז יד .דומע ריא ןטָארטַאב

 דנַאלשטייד ךָאנ עטימָאק עלעיצעּפס ַא טקיש

 ןיוש ותעשב טָאה טַאלבנעזָאר עלעסַאי ואוו

 -ָאטרָא ןופ ןָאנביױוא עמַאס םעד ןעמונרַאפ

 חרזמ ןוא ברעמ ןיא רענַאל-םינזח ןשיסקָאד

 רעייז ןעמענוצנַא םיא טקריװַאב ןוא עּפָאריײא

 .עקירעמַא ןיא ריז ןצעזַאב וצ טָאבנָא

 ןיק ןעמוק סטַאלבנעזַאר עלעסַאי טימ

 ןרָאװעג ןבירשעגנייא שיטקַאפ זיא קרַאי-וינ

 עטכישעג רעד ןיא ?טיּפַאק ךייררַאלנ יינ ַא

 עלעסַאי ןעמָאנ רעד .עקירעמַא ןיא תונזח ןופ

 -יא ןרָאװעג םסרופמ לענש זיא טַאלבנעזָאר

 ךיוא .טנעניטנַאק רענַאקירעמַא ןצנַאג ןרעב

 ןיא ןטירטפיוא-טרעצנָאק עלַאפמואירט ענייז

 ןוא גנַאזעג שיסַאלק ןופ רַאוטרעּפער ַא

 -ַאב סיורג ןפורעגסיורַא ןבָאה רעדיל סקלָאפ

 םייב טכַאמעגנ טבילַאב םיא ןוא גנורעטסייג

 .םלוע םעניײמעגלַא

 רעסעב רעדָא ,ןעמונענסיוא סרעדנוזַאב

 טָאה ןעמעלַא ייב ןסירעגנָא שממ .,טגָאזעג

 -ער םעד ןופ גנַאזעג דעלכיילנרַאפמוא ןייז

 ןיא סָאװ ,"ילא ,ילא, דיל-סקלָאפ ןזעיגיל

 רעביא ןרָאװעג רעלוּפָאּפ ױזַא םיא ךרוד

 יוזַא ךיז קידנגיוזניירַא ,עקירעמַא ץנַאג

 -ירק יד ריוא .רעצרעה ןענָאילימ ןיא קרַאטש

 ןעגנוטייצ עטסערג עשילגנע יד ןופ רעקיט

 עטסמערַאו יד טימ ןעמוקעגסיורַא ןענייז

 -רעסיוא טימ קידנענכייצַאב ,ןעגנַאזעג-ביוק

 יד םזַאיזוטנע ןוא תולעּפתה רעכעלנייוועג
 זַא ,ט ןזח ןופ ןטירטפיוא
 ;סָאזורַאק יו רעסעב ליפ ךָאנ זיא עמיטש
 וצ ןשטנואוועג דיז טלָאװ ישטריוק ילאג זַא
 -ניז טרַא ןייז וצ זַא ;טעצלַאפ זייז ןנַאמרַאפ
 ָאטינ טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ראנג זיא ןעג
 כעלנע ערעדנַא ךָאנ טימ װ ;ןכיילג ןייק

 עלטסניק ןייק סָאװ ,ןטעטיּפע עטרעטסייגַאב
 ןלעטשרָאפ טשינ סעכלעזַא רָאג סע דיז ןעק
 .ןטרַאװרעד טשינ ןוא

 עלעסָאי ןופ העיסנ-טרעצנָאק עטצעל יד

 ואוו ,לארשי ץרא ןייק ןעוועג זיא טַאלבנעזַאר

 ןוא ג"צרת חסּפ ברע ןעמוקעננָא זןיא רע

 טכיוהעגסיוא רעטעּפש םישרח רַאּפ ַא טימ

 שדוקה ריע רעד ןיא המשנ עטרַאצ ןייז

 .םילשורי

 זיא ל"ז עלעסָאי 'ר ןופ השורי-תונזח יד

 ןרעגניי ןייז וצ רעטעּפש ןעגנאגעגרעביא
 ןיוש רעבָא טָאה רע .טַאלבנעזַאר ירנעה ןוז
 -ַאב ,עזַאפרַאמַאטעמ עסיוועג ַא טכַאמעגכרוד
 ןעמערטסקע ןופ ןעמרָאפ ערעיינ ןיא טדיילק
 ךרד םענעמונעגרָאפינ םניא .םזינרעדַאמ
 -לייט טניונעגּפָא ןוז רעד ןיוש טָאה תונזחה

 ,גנַאג ןשידיי-שיפיצעּפס ןקידרעירפ םנופ זייוו
 קיליװרעּפּפָא ןוא יירט ױזַא טָאה סע ןכלעוו
 .רעטָאּפ רעסיורג רעקילעזטָאג ןייז טיהעגּפָא
 -נייא ירנעה ןוז רעד ןיוש דיז טָאה ןעמונרַאּפ
 גנַאלקנייא ןיא לָאר עשיגרוטיל ןייז ןריפוצ
 ןופ ןעגנורעדַאפ ענעפורעגסיורַא עסיוועג טימ
 -יטסינרעדָאמ-ארטלוא רעקיטרַאוװנגעק רעד

 ורביה, ןיא גנודליבסיוא רעשיגרוטיל רעש
 סָאװ ,"קיזוימ דערקיעס ווא לוקס ןָאינוי

 עגַאל ןשיטסימרָאּפער ןופ טריפעגנָא טרעוו
 רעטסכעה טימ קידנריאודַארג ,עקירעמַא ןיא
 גנונכייצסיוא
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 ןריאודארג ןײז דאנ טאלבנעזַאר ירגעה ,טז ס'טאלבנעזָאר עלעסָאי ןופ דליב

 טא טאקע ןטאיוש .קהפיה העט רופ געטכיצטסיוש טזוט טימ 1995 יש

 ןהפיה טפ טנעא זטהפ .(אטקעצ .רד טא סטצ'7 .טרָאי וו שיש טיטשמ דטסשיעס

 עיגילער טשיד" רצטא שזדעלאט +צאיגש

 .טעטלוקאפ -חונזח

 ופ ןוז רעטסטלע)

 טאלבנעזָאר לאומש ,רד ברח

 םעד ןָא טריפ סָאװ ,טוטיטסניא

 .הקבבוארפ .2ט( רָאטקעריד

 ,טאלבנעזַאר עלעסָאי

 -לאב ןיא 'יהרזמ; ןופ רונופ עקידנריפנא

 -ןיקּפָאה סןהאשזד ןופ רָאסעפָארּפ ,רָאמיט

 עשילאטנעירָא ןיא טעטיזרעווינוא סנָאס

 קרעוו עכעלטפאשנסיוו ןופ רבחמ ,ןכארּפש

 ךעלכאזטּפיוה ןוא תודהיה תמכח רעביא

 רא ןוא עטכישעג רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא

 .עינַאלָאעכ

 -ראפ ךיוא טאלבנעזַאר .רד טָאה 1994 ןיא

 עכעלריפסיוא ןא שילגנע ןיא טכעלטנפע

 ,רעטָאפ ןייז ןופ עיפארגָאיב



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 העּפשה טסטַאלבנעזָאר עלעסָאי

 -נעזָאר עלעסַאי ןופ העּפשה עדנטיידַאב א

 -נָאק םעד ןיא ךיוא רימ ןעניפענ ,ל"ז טאלב

 ענייז ןופ רענייא :רענַאל-םינזח ןוויטַאוװרעס

 -ַאב טציא רעד ,םידימלת עטנכייצענסיוא

 -עמַא ןַא ןיוש ,ןַאמרעטוּפ דוד ןזח רעטסואוו

 יד ןופ זיא ,טקודָארּפ רענעריובעג רענַאקיר

 רעשימאניד ןייז טימ .רעבענ-ןַאט טּפיוה

 -יזערּפ סייוו וויטוקעזקע סלא טפאשרעריפ

 רע טזייוואב ילבמעסא סרָאטנאק ןופ טנעד

 םוצ ןעגנואוטפיוא עקיד'תושממ רָאנ תמאב

 .עקירעמא ןיא טסנוק תונזח רעד ןטסנונ

 ןטמרעטופ דוד

 -צעל יד עקירעמַא ןיא תונזח טָאה ללכב

 עיינ ץנַאג ףיוא ןעמונרַאפ ךיז ןרָאי ערעט

 -סומ ןוא רדס ַא ךדיז טפַאש רָאנ טשינ .ןגעוו

 ןעייר יד ןיא ןילּפיצסיד עלַאעדיא עטּפַאהרעט

 -קעװַא ןעמונעג טָאה סָאװ ,רענַאל-םינזח ןופ

 ערעסעב ףיוא עיסעּפָארּפ עלעבָאנ יד ןלעטש

 עלַארָאמ ןוא עלעירעטַאמ עטרעכיזעג טסעּפ

 -ניארַאפ וצ ןעגנולעג דיוא זיא'ס רָאנ ,תודוסי

 ןופ רעקיזומ עטסדנטיידַאב יד ןריסערעט

 -ַאּפמָאק רעד ןעמדיוו וצ דיז טייצ רעזדנוא

 דיירפ טימ ןוא .עיגרוטיל רעשידיי ןופ גנורינ

 -ַאש עשילַאקיזומ עיינ ערעייז ןענייז ןגָאז וצ

 -ַאװ ץנַאנ טיבענ ןטנַאמרעד ןפיוא ןעגנופ

 רעזדנוא רעמ ץֶלַא קידנרעכיירַאב ,ןיוש קינ

 עמַאס יד טימ ךיוא רַאוטרעּפער ןלַאנָאנַאניס

 .ןעמרָאפ-סגנופַאש עשיטסינרעדָאמ עטצעל
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 ףיוא וויטאיציניא רעד ןיא קלח ןסיורנ א

 -ָאּפמָאק עטסנפורַאב יד ןופ לָאצ ַא ןעיצוצ

 ןזעוו-סגנופַאש ןשיגרוטיל רעזדנוא וצ ןטסינ
 רעד ,ןַאמרעטוּפ דוד ןזח טידערק ןייז וצ טָאה

 וצ ,טַאלבנעזַאר עלעסַאי ןופ קהבומ דימלת
 -עדָאּפ א ָארּפ ןוא טרָאװ סנעמעוו

 .רעפייא סיורג טימ וצ ריז טרעה ןעמ ןעגנור טרע

 רָאטקעריד רעד ךיוא זיא ןאמרעטופ ןזח

 -אניס דעטיינוי, ןופ טנעמטראּפעד קיזומ ןופ

 סילש סָאװ ,"אקירעמא ווא גָאג
 עוויטאוורעסנָאק עדנריטסיזקע טרעדנוה סקעז

 -נָאק רענאקירעמא ןופצ םעד ףיוא סעדניימעג

 טניז רָאי ןעצ רעביא ןופ ךשמב .טנעניט

 סרָאטנאק יד ןרָאװעגנ טעדנירנענ ןיא סע

 ןוא ןקיטומרעד וצ ןזיוואב רע טָאה ילבמעפא

 וצ ןרָאטיזָאּפמָאק עטסטנענימָארּפ יד ןגערנַא

 רעלאנַאנאניס ןופ טיבענ ןפיוא ןעגנופאש

 -רעטופ ןזח ןופ גנודאלנייא רעד ףיוא .קיזומ

 קרעוו עשינרוטיל עיינ טסאפראפ ןכָאה ןאמ

 (טסנידסעטָאג טנווָא קיטיירפ ראפ סנטסרעמ)
 -ומ םעד ןיא ןרוניפ עדנעייטשסיוא עכלעזא

 ,ןייטשנרעב דראנָאעל :יוװ רעגאל ןשילאקיז
 -ראמ ,ָאקסעדעט .מ ,ווָאנינַאשטערנ רדנסכלא

 ,יבָאקאי קירדערפ ,סירעה יֵאר ,דלָאנ ןָאט

 -עדנא ןוא לייוו טרוק ,סרעשזדָאר דראנרעב

 ןכיוה ןופ ןטסינאּפמָאק עטנעקרענא ער
 ןלעטש ןעגנופאש עלופטרעוו ערעייז .גנאר
 -יב ןקיטכיוו ןוא םעיינ א רָאפ טציא ןיוש

 .קיזומ רעשיגרוטיל ןופ רצוא ןיא גארט

 ס'עלעסָאי ןופ רעגלָאפכָאנ רעסיורג ַא

 ,םייחל לדבי ,ןמאנ רידי ןייז זיא טסוג ןשינזח

 יקסווַאלַאמ לאומש ןגנמו ןזח רעטמירַאב רעד

 ןופ עיסימ עקיטכיוו רָאנ ַא סיוא טליפ רע

 -יא טעמכ ןריזירַאלוּפָאּפ ןוא ןטיײרּפשרַאפ

 -רוטיל רעזדנוא טלעוו רעשידיי רעד רָאנ רעב

 ענייז טימ ןקריוו טרּפ םעד ןיא .הניגנ עשינ

 ךרוד רעדניק עשילַאקיזומ עטבַאנַאב טסקעז

 ,תועיסנ-טרעצנָאק עלַאפמואירט עכיירלָאצ
 לעג ןוא תונזח ןופ ןעגנורידרָאקער עליפ -ירהוו



 ,רעדניק עשילאקיזומ 6 ענײז טימ יטסװאלָאמ לאומש

 עטריזינַאמרַאה ןייפ ןיא רעדיל-סקלָאפ ענעב

 .ןעגנורישזנַארַא עלַארָאכ ענעגייא

 ןיוש וליפַא ,העּפשה סעלעסָאי ןופ חוכ רעד

 -שימַאניד ןייז טזייװַאב ,הריטּפ ןייז ךָאנ גנַאל

 סָאמ רעסיוועג ַא ןיא טריטקעלפער סָאװ טייק

 ןופ סעצָארּפ-סגנולקיװטנַא ןקידרעטייוו םניא

 :ןעגנוטכיר עשינזח עמערטסקע עכלעזַא יירד

 .םרָאפער ןוא םזיטַאװרעסנַאק ,עיסקָאדָאטרַא

 חוכ םעד ןעמ טליפ ןעגנוטכיר יירד עלַא ןיא

 +- .ל"ז טַאלבנעזַָאר עלעסַאי 'ר ןופ רצויה



 ןבעל ןשידיא ןיא חניגנ

 עיונענ ןופ ךשמ ןיא זיא ,רעסייוו עשוהי

 ןעוועג שירעפעש שינזח ראי קילדנעצ ריֵפ

 דענַאקירעמַא רעד ןיא ,טרָאד .קרָאי וינ ןיא

 ,1992 ,ץרעמ ןיא דע זיא ,עילָאּפָארטעמ

 .ןברָאטשעג גנולצולּפ

 ןיא לייז ַא ןעוועג תמאב זיא רעסייוו ןזח

 ןעוועג זיא רע .רעגַאל-םינזח רענַאקירעמַא

 עטסוויטקודַארּפ יד ןופ רענייא רָאנ טשינ

 ןפיוא טייצ רעזדנוא ןופ תוחוכ עשירעפעש

 סרעדנוזַאב) קיזומ רעשינרוטיל ןופ טיבענ

 רעלענַאיצידַארט-שיפיצעּפס ןופ דלעפ םניא

 רָאנ ,(רענַאשז ןשיאייּפָארייא חרזמ ןופ תונזח

 תבוטל רעפמעק עטסלַאעדיא יד ןופ ךיוא

 -קַאפ ןיא רע .םינזחהו תונזחה ןרק תמרה

 םינקסע עטסנבענעגרעביא יד ןופ ןעוועג שיט

 -ַאק ןוא עקירעמַא ןופ דנַאברַאפ-םינזח ןיא

 ןעוועג ןרָאי לָאצ ַא זיא רע ןכלעוו ןופ ,עדַאנ

 .שאר בשוי רעד

 -"'תובישח ןיא ןטמא-תונזח קידנטלַאהנָא

 ןיילַא טָאה רע ואוו ,ןלוש רעקרָאי-ינ עקיד

 טָאה ,רָאכ ןייז טימ טריניריד טפַאהרעטסיימ

 ןבעגענּפָא ךיוא ךיז טייצ רעבלעז רעד וצ רע

 עטבַאנַאב-םיטש וצ טכיררעטנוא-תונזח טימ

 ַא ןרָאװעג רעטעּפש ןענייז עכלעוו ,טיילעגנוי

 רַאפ דיוא ןוא רעגַאל-םינזח ןרַאפ ץלָאטש

 -וצנַא גונעג ןייז טעוו סע .עניב ערעּפָא רעד

 םידימלת ענייז ןופ םענייא ףיוא ןזייוו

 .רעקָאט (ןבואר) דרַאשטיר םיקהבומ

 -ַאש עשילַאקיזומ-שיגרוטיל עכייר יד ףיוא
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 רעסייוװ עשוהי

 םענעברַאטשרַאפ גנַאל טינ םעד ןופ ןעגנופ

 א ןגיוצרעד ןיוש ךיז טָאה רעסייוו עשוהי

 ןעניד סָאװ ,ןערדַאק עשינזח ןופ רוד רעגנוי
 עטיירּפשראפ ןיא שדוקה תדובע רעייז טימ

 ייז .טלעוו רעד רָאנ רעביא תוליהק עשידיי

 ,טייק ענעדלָאנ יד ןייז דישממ רעכיז ןלעוו

 .ןטכַאלּפענ גנַאל ןרָאי טָאה רע סָאװ

 קיטירק יד ךיז טָאה לָאמ עלַא טשינ םנה

 רעביא המכסה רעלופ ַא טימ ןקינייא טזָאלעג

 .ננופַאש רעשילַאקיזומ ןייז ןופ ןפוא םעד

 ןופ ןעננונייפ ןרעה טנעקעג ךיוא טָאה'מ

 זַא ,ןצעזוצסיוא טַאהעג ןבָאה סָאװ ערעדנַא

 רעסייוו .י ןופ געוו רעשירָאטיזַאּפמָאק רעד

 -ַאב יד .שינַאז-גיז וצ ןעוועג לָאמטּפָא זיא

 ןיא רעקיטירק ערעגנערטש יד ןופ גנוטּפיוה

 -- ךיוא גנוניטכערַאב טימ רשפא ןוא --

 -ער ענעפַאשעג עטשרע ענייז ןופ עליפ זַא

 טימ טבעוועג טכידעג וצ ןענייז ןוויטאטישט

 סָאוו ,ןשזַאסַאּפ-רוטַארָאלַאק עטריצילּפמָאק

 ךעלטירטוצ סקירעביא טשינ לָאמטּפָא ןענייז

 -לעוו ,רעגניז רעדָא ןזח ןכעלטינשכרוד ןראפ

 -סַאלע ןייק טימ טשטנעבעג טשינ זיא רעכ

 ןסיוועג ַא ןיא .עמיטש רעמַאזניוב רעשיט

 .עידָאלעמ םצע יד דיוא ייז ןעלקנוטרַאפ טרּפ

 ןייז םיכסמ עלַא ןזומ ראז ןייא ףיוא רעבָא

 תועדה לכל זיא רעסייוו עשוהי זַא ,אלמ הּפב

 -עפעש עמַאס יד ןופ רענייא ןעוועג רעכיז

 ןפיוא ןטסינַאּפמָאק עשיגרוטיל-שידיי עטסשיר

 ךיז טָאה בגא .טנעניטנַאק רענַאקירעמַא

 טרעהעגוצ קרַאטש ַאי םינּפה רעטעּפש רעסייוו



 - (לאג- יא הריזריד הרי הי אור הי 4 = לוד אי+
 ןיז ה ןוא קיטירק רעקיטכירפיוא (ר

 יא ידו י יי יה אי יא זו רידדרזזזרי יז * !ייי 'יא* זיי *ר
 3 == עקידרעטייוו ענ ז ו מַאב

 ןקיטייזַאב וצ ירמנל געוו ןדַארנ ןפיוא ןייג

 -ָאּפמַאק ערַאברעדנואוו ענייז טלוב ןזייװַאב
 -ַאש עטצעל יד .ןרָאי עטצעל יד ןיא ןעגנורינ

 ןקיטרַארעדנַא ץנַאג ַא ןיוש ןגָא עגנ
 ןעננורדעגנכרוד זייוװלייט זענייז ייז - - :םתוח
 -ינרעדַאמ ,רעטקירעװשַאב ַא רַאנג טשינ טימ
 ,םרָאפ רעשירעלטסניק-שילַאקיזומ רעטריז
 -נָא ןוא רעגניז ןרַאפ ר ליפ זיא סָאװ
 .רערעהוצ םנופ רעיוא ןרַאּפ רעמענעג

 ידו ת
- 1 

= 

 -יירב ליפ ַא טנפעעג םיא רַאפ טָאה סָאד

 רעוו עשילַאקיזומ ענייז רַאפ ריט ערעט
 עלַא ןופ ןעייר עשינזח יד ןיא ןעגנירדוצניירַא
 סעיציזַאּפמָאק ס'רעסייו .ןעגנוטכיר יירד

 -קָאדָאטרָא יד ןיא רָאנ טשינ ןעגנוזעג ןרעוו

 -ַאװרעסנַאק עליפ ןיא ךיוא רָאנ ןלוש עשיס

 ןיא ךיוא ןיוש זייוולייט ןוא ןגָאגַאניס עוויט

 ןייז רַאפ ןכָאװ עכעלטע זיולב) 1952 ןיא

 -קרעמ 'י ַא ףיוא ןזיא ,(טיוט ןקידמיצולּפ
 -טנעפע ןרָאוװעג טלייטענוצ רעגייטש ןקידריוו
 -טרפ םעד הרוד רעפייװ ןזח וצ ךובּכ רעכעל

 סרָאטנאק, רעוויטַאוװרעסנָאק 1 ןופ עב

 ןזח ,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ "ילבמעסַא

 תעב ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד .גרעבלהָאוו השמ

 -קיזומ ןשידיי ןופ גנורעייפ רעכעלרעי רעד
 .שדוח

 -נייא גרעבלהָאװ ןזח טָאה הריש תבש ףיוא
 פ םעד קרָאי-וינ ןופ ןדַאלעג
 יא ךיז וצ רעסייו עשוהי רָאטיזָאּפמָאק

 סלַא ,עיפלעדַאליפ ןיא ,"לא תיב , לּפמעט
 רָאטיזָאּפמָאק-טסַאג 4 רובכ ןיא .טסאנקןרע
 טרידוטשעגנייא תבש ןבלעז םעד ףיוא ןיא

 סרעסייו לָאצ ַא ןרָאװעג
 ןזח ןופ ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענייז עכלעוו
 ןטרעסערגרַאפ ַא טימ ןעמַאזוצ גרעבלהָאװ

 וװ ,לּפמעט ןופ םוירַאטידיוא ןיא טסַאנ

 יא ַאזַא .קיזומ-סקלָאפ עשידיי ןוא

 רעסייוו ןגעו

 זיא ליטס רעד :ןרעוו טגָאזעג ןעגנורינָאּפ

 .ןָאטַאנַָאמ טשינ ,קיברַא

 רע טָאה תואחס

 ןוא תופירח עלַאינענ שממ ןזיועגנסיױרַא

 עט טער סרעסייוו ןופ ךס ַא .תואיקב

 עקיטרַאננייא ענעגנולעג רעייז טימ טצריווַאב

 .גנורעדנואווַאב סיורַא ןפור ,ןעגנורילעדָאמ

 ןיא ךייר ןוא ןייש ןענייז ייז סָאװ ץוח ַא

 -רַאפ טימ טריצַאב ךיוא ייז ןענייז רענַאשז

 םלוכ לעו .ןסנַאוינ עלופרילָאק עקיטרַאנדיײיש

 -שירעלטסניק ענעבעגעגנייא ןַא ייז ןענייז - =

 -פיוא עטלַא יד רַאפ גנוריניבמַאק עטעברַאַאב

 םענייש ַא טימ טדיילקַאב תואחסונ עטיהעג

 ייז זַא ,ױזַא ,שובל ןשילַאקיזומ םענרעדָאמ
 עשילַאקיזומ יד ןיא גנוריצ ַא תמאב ןענייז
 קיזומ ןשידיי רעדָא ןזח ןדעי ןופ ןעגנולמַאז
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 ײז ט : זז 6 = 24 ט

 טּפיוהרעביא

0 

 וה עקיד סיארוכ םימי יד ןיפ

 ,טקַאפ רעד ןרעװו טריטַאטסנָאק ףרַאד סע
 -טלעוו ענעדיישרַאפ ןיא םינזח עגנוי 0 ןַא

2 - 

 -מָאק םעד ןופ קרעוו עלופטרעוו יד סערעיר
 וייו ךץזאידו ןוילע דסחב רָאטיזַאּפ

 -ומ םעד טקיטפערקַאב ןבָאה ייז עכלעוו דרוד

 .שדוקה תכאלמ רעייז ןופ דוסי ןשילַאקיז

 -מָאק ַא רָאנ טשינ ןעוועג זיא רעסייוו ןזח
 טו רטפאטד 8 ר = ראאזרו זאא
 ןופ טקלמ רעלַאעדיא ןַא ךיוא רָאנ רָאטיזַאּפ



 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ

 -רַאפמוא סלַא ןוא תואחסונ ענעדיישרַאפ עלַא

 ופ רָאטַאליּפמָאק רעוויסנעטניא רעכעלכיילג
 יצידַארט-טלַא עלַא יד

 .תורודל סט וי טעברַא ןייז

 רעד ןעוועג רעסייוו עשוהי זיא שיטקַאּפ

 אנַאניס רעטסכיירגלַאפרעד

 -= ןעגנולעג קרַאטש זיא סע ןעמעװ

 ןופ רשמ ןיא ןעננופַאש ןופ ללש ןייז דרוד

 עברַא רעמַאזימ ןרָאי ליפ

 תואחסונ עֶלַא ןופ גנוריסקיפ עטעלּפמָאּק

 ןעווענ תמאב זיא סָאד .הנשה לכמ הליפתה

 עיסימ עלערוטלוק-זעיגילער ענעביוהעג רָאנ

 -לעז ַא ןפַאשעג דיז טָאה' 7 קנַאד ַא

 עגיה ,םינזח עננוי ראפ טייקכעלנעמ ענעט

 ךרד םניא ריז ר וַאפ וצ ,ענעריובעג

 טשינ ןיב ןזַא ,ןעקנעדעג ןזומ רימ .תונזחה

 רַאנימעס-םינזח ןייק ךָאנ ןיא קירוצ גנַאל

 שינ טנעניטנַאק רענַאקירעמַא ןפיוא

 זה רעדנריטסיזקע רעד סָאו םעד ץָארט

 80 עצנַאנ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה דנַאברַאּפ

 ןופ גנודנירג רעד ןנעוו ןויער םעד טימ רָאי

 :עימעדַאקַא רעשילַאקיזומדזעיגילעד ַאזַא

 ש יג = =+ -/ = בי

 טשינ זַא ,ןרעו טנַאמרעד ךיוא ַאד לָאז

 ערעטלע רס ַא דיוא רָאנ ,םינזח עגנוי זיולב

 קרעוו סרעסייוו קנַאד ַא ןבָאה רוביצ יחולש

 ןעמ 0 .ןסיו ןשינזח רעייז טרעכיירַאב

 רַא ןעייר עשינזח יד ןיא עקאט

 .דרד הרומ א ףיוא יוװ םיא

 -יזומ ןייז ןיא רעבָא זיא רעסייוו עשוהי

 ןעועג טשינ טייוו געוװ-סגנופַאש ןשילַאק
 .טיבעג ןלַאנָאגַאניס ןפיוא זיולב טצינערגַאב

 עכיירסולפנייא עלַאנָאיצַאנ ַא ןעוועג זיא רע
 רעניימענלַא ןופ טלעוו רעד ןיא דיוא רוניפ

 ןעוועג זיא קידנטיידַאב ץנַאנ .קיזומ רעשידיי
 סקלָאפ רעשידיי רעד וצ ךיוא גָארטיײיב ןייז

 ענעפַאשעג ענייז ןופ לָאצ יד זיא דייר .קיזומ

 ,גנוטיילגַאב ריוװַאלק טימס רעדיל עשידיי

 ערעזדנוא ףיוא טרעהעג טּפָא ןרעוװ עכלעוו
 -ַארגַארּפ-ָאידַאר עשידיי ןוא סעניב-טרעצנָאק

 לודג רעקיטציא רעד ,יקציוועסוק השמ .ןעמ

 -מואירט ענייז ןופ םענייא ףיוא טָאה ,םינזחה

 ןיא ןעגנוזעג ןטרעצנָאק לָאה יגענרַאק עלַאּפ
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 דאר .הרז ריייו דיויא  .ראאוז-ז!םזזדר ייי
 רעד רך סרעסייו ןירפ ַאוטרעּפער ןייז

 לַאפייב סיורג טַאהעג טָאה סָאװ ,"ןזח רעטלַא
 ךיוא ןענייז ענייז ןעגנורינַאּפמָאק לָאצ ַא

 ףיוא ןרָאװעג טרידרַאקער

 -ויא סיורנ טימ ןרָאוװעג ןעמונעגפיוא ןענייז

 -ַאּפ קרַאטש ךיז טָאה סרעדנוזַאב .סערעט

 "פאללהמ ןב איבקע, ןייז טכַאמענ רעלו וַּפ

 וי
 עכלעוו +'ר
 עכלע טָאל

 -ַאב םעד ןופ טרידרַאקער ,תֹובָא יקרּפ ןופ

 ךרוד ןאמשרעה יכדרמ רעלטסניק דומע ןטמיר

 .ינַאּפמָאק ַאיבמָאלַאק רעד

,/ 
 -ונעגנָא ןַא ךיוא ןוא עודי רבד 54 זיא ס

 מַאק רעד יװ ,רעטכיד רעד זַא ללכ רענעמ
 ןעק ,רָאטיזַאּפ
 -ַאב טשינ ,תומלוע עשיטסַאטנַאפ ןיא ןרעוו
 -ַאש ערעייז ןיא ןעגנערב וצ ןרעוו וצ טקריוו
 -עג עטגָאטייװעגנָא יד קורדסיוא םוצ ןעגנופ
 .הפוקת רעקיטרַאוװנגעק רעד ןופ ןשינ עש
 טייצ רעד ןופ םתוח םעד ייז ןגייל םַאזניימעג
 ַא ןיא ּפִא טלגיּפש סָאװ ,קרעוװ ערעייז ףיוא
 ייז רעכלעוו ןיא עדָאירעּפ יד סָאמ רעסיורג
 טרָאװ ךרוד רעטשרע רעד .ןּפַאש ןוא ןבעל
 עקידנריר ןיא ,ןָאט ךרוד רעטייווצ רעד ןוא
 -ןעננ י ַאלק עשינארט

 ןסירענו זיי א * אנני *רייי
 וש עט ע ווא וצנַא א ט

 ודנוא טָאה ןעגנוּפַאש עיינ עכלעזַא
 ַא ןגָארטעגוצ רעסייוו עשוהי רַאטיזַאּפמָא

 ןעגנורינַאּפמָאק -- 1999 ןיא ר

 וַאה ןייפ טימ סעידָאלעמ עדנריר-קיצרַאה
 דילקעג ףיוא ןטנעמינַאּפמַאקַאדַאנַאיּפ עשינַאמ
 -כיד ענעּפורַאב לֶאצ ַא וו רעדיל-טייצ ענעב

 עטסַאפרַאפ ענעגייא ףיוא דיוא ןוא
 -קריוו ַאזַא ףיוא סיוא ןקירד עכלעוו ,ןטסקעט

 רעד ןופ ןרָאצ ןוא רעצ םעד ןפוא ןעמַאז

 .ַארע רעכעלנייּפ רעקיטרעוונגעק

 וי

 עייטשייב א

 -ו

 יד ןעוועג דיוא זיא טייקיטכיוו םיורג ןופ
 רעד תבוטל רעסייוו' .י ןופ גנומדיוו עטסנרע
 טָאה רע .גנַאזעג שידיסח ןופ גנוריוורעזערּפ
 -הניגנ עשידיסח רס ַא טעװעטַארענּפָא שממ
 ןריולרַאפ ןיא ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,תורצוא
 םעד טלײשעגּפָא ייז ןופ טָאה רעסייוו .ןייג
 ןיא ןבילקעגנָא ייז ףיוא ךיז טָאה סָאװ למיש
 טריטסיזקע ןבָאה ייז ןעוו ,ןרָאי יד ןופ דשמ
 רעד ןעוו ,הּפ לא הּפמ ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא
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 טכַאװשעגּפָא זיא רערעייז חֹוכ רעקיד'תורוסמ

 רעסייוו ןזח דרוד .ןרָאװענ טזָאלרָאוװרַאפ ןוא

 חור ַא טימ ןרָאװעג טשירפענּפָא ייז ןענייז

 -רַאַאב ןוא טרעטיילעג ןעמוקעגסיױורַא ,םייח

 רעד רַאפ גיאעפדןָאלַאס טרימרָאפעגסיוא ,טעב

 .טסנוק רעשילַאקיזומ

 ןפיוא דרַאקער ןקידריווסנביול ןייז ןגעוו

 תודע ןטסעבמַא ןעק טיבעג-הניגנ ןשידיסח

 "םינוגינה רפס. רערַאבצַאש-דייר רעד ןנָאז

 זיא סָאװ ,ד"בח ינונינ עטלמַאזעג יד טימ

 -יוװַאבויק ןקידרעירפ םנופ גנַאלרַאפ ןפיוא

 ,ל"ז ןָאסרואינש קחצי ףסוי 'ר ,ז'יבר רעשט

 סָאד .רעסייוו ןזח ךרוד ןרָאװעג טעברַאַאב

 -רעד זיא קרעװ עלַאטנעמונַאמ ערַאברעדנואוו

 רעד רעטנוא ,1949 ,קרָאי וינ ןיא ןעניש

 רעד וצ ,בונמלז לאומש ברה ןופ עיצקַאדער

 רעד ,בוט םש לעב ןופ טרובעג רעקירָאײלס0

 -תודיסח רעד ןופ רעטָאפ ןוא רעדנירגַאב

 יו ,וטפיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד .גנונעווַאב

 -יורג ןופ ,רעשרָאפ קיזומ וצ ךיוא ןבינ סע

 * ןנוטיײדַאב רעכעלטכישעג-רוטלוק רעס

 ַא ןבָאה וצ ןעמוקענסיוא דארג זיא רימ

 -ַאקיזומ ןבלעז םעד ןנעוװו סעומש ןרעגנעל

 -ייא טימ ,קירוצ רָאי רַאּפ ַא טימ רפס ןשיל

 םינננמ עשידיסח רעשטיוואבויל יד ןופ םענ

 -רָאד ןופ להנמ ,ָאלַאפָאב ןיא בר רעגנוי ַא)

 זיא'ס ױזַא יו ,(הבישי רעשטיווַאבויל רעקיט

 ןופ רודעצָארּפ יד ןעגנַאגעגנָא וויסנעטניא

 ןרַאפ םינוגינ יד ןענעכייצרַאפ ןוא ןעלמַאז

 טינ ךיז טָאה רעסייוו ןזח .קרעוו ןטנַאמרעד

 ןופ זיולב ןונינ ַא ןרעהסיוא טימ טנגונַאב

 ןרעה טזומענ טָאה רע ,ןגנמ ןשידיסח ןייא

 עכעלטע ןופ ןוגינ ןבלעז םעד ןעגניזרעביא

 רעקירעהעג ַא רָאנ ,םעדכָאנ טשרע .םינגנמ

 אלקש ַא ןטלַאהעג רע טָאה ,השירדו הריקח

 הטלחה ןַא וצ ןעמוקעג זיא רע זיב ,אירטו

 יד ןענייז םורַא ױזַא ןוא .ןינע םעד ןגעו

 םיתעבש קקוזמ ןעמוקעגסױרַא םינונינ

 ירעד יד ןגעװ גנולדנַאהּפִא ערעסערג ַא (*

 יסח רעשטיוװַאבויל יד ןופ םינוגינג ענעניש

 .שטיװאגיבַאר לשרשי ןבירשעג ךיוט טָאה םיד

 .1949 ,29 לירּפַא ,"רעלדָא .גַאס, עז

 ץינלאטפ ןתנ

 .בוט רתויה דצ לע טריניפַאר ןוא טרעטיילעג

 -ונעגפיוא זיא וטפיוא רעקיזָאד סרעסייוו

 יד ןופ ננונעקרענָא סיורג טימ ןרָאוװענ ןעמ

 סרעדנוזַאב ןוא ןטעטירָאטיוא עטסנפורַאב

 -מָאק ןטנַאקַאב םנופ ןרָאװעגנ טביולעג קרַאטש

 הימחנ ןרקח-הניננ רעשידיסח ןוא רָאטיזַאּפ

 ופ רעקימַאטשּפָא ןַא ןייֵלַא בנא ,רעוואניוו

 .עזנ רעשיא'יבר שידיסח ַא

 לָאצ ַא טקיבייארַאפ ךיוא טָאה רעסייוו ןזח

 עשיאיבר ערעדנַא ןוא ץישזדָאמ ןופ םינונינ

 טנכייצרַאפ םיא ךרוד ןענייז סָאװ ,סעיטסַאניד

 ייז קידנסילשנייא ,ןרָאװעג טעברַאַאב ןוא

 תדובע , קרעוו ענענישרעד ענייז ןיא רעטעּפש

 (.קהחה

 -עטיל םעד ףיוא רעייטשייב רעקיגָאװ ַא
 סָאד ןעוועג זיא טיבענ ןשילַאקיזומ-שירַאר

 ןוא שידיא, 1980 ןיא קרעוו ענענישרעד

 ןוא רעלדניש רזעילא רעטכיד ןופ "שידיסח

 ,(ןטייז 260) רעסייוו עשוהי רָאטיזָאּפמַאק-ןזח
 -ניק רַאפ לַאירעטַאמ רעלופטרעוו ַא זיא סָאװ

 רַאפ ךיוא זייוולייט ןוא סעיטַאמַאטסערכ רעד

 .רעגניז-ָאידַאר ןוא -טרעצנַאק עשידיי

 גנַאלק ןוא טרָאװ ןופ טיײקשינָאמרַאה יד

 טימ ןלעטש רעדיל עטכעלטנפערַאפ יד ןיא

 גנוטפעהַאב עקיד'המשנ עמיטניא ןַא רָאפ דיז

 םַאזניימעג .רעקיזומ ןוא רעטכיד ןשיווצ

 -רעה רעגייטש םענעגנולעג ַא ףיוא ייז ןבָאה

 ןלופרילַאק רַאברעדנואו ַא ןפַאשעג ךעל

 -סיוא םוצ טלוב ױזַא טגנערב סָאװ ,קרעוו

 עשיטעַאּפ עלַאנַאיצַאנ-זעיגילער עפיט יד קורד

 -קיטסייג ערייב ןופ ןליפענ עשילַאקיזומ ןוא

 -ַאבמוא רעייז ךיוא ;םיפתוש ענעדנוברַאפ

 ,תורצוא-רוטלוק ערעזדנוא וצ עביל עטצינערג

 -כינרַאפ סָאמ רעסיורג ַאזַא ןיא ןענייז סָאװ

 ןכעלקערש ןטצעל םעד ןיא ןרָאװעגנ טעט

 .םוטנדיי ןשיאייּפָארייא ןופ ןברוח

 -יסח ןוא שידיא , ךוב סָאד קידנרעטעלב

 :אב ,םינוגינ רעצישזדָאמ לֶאֹצ עסיורג ַא(*

 א הי אש ןעשײז העסק;"ו שטח סד טעברא

 הרָאי ויו) "לארשי תראפת, סיסרטנוק יד

 .ץישזדָאמ ידיסח ןופ ןבעגעגסיורט (ביבט לח



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 ךרוד ןיוש ןסירענטימ שממ ןעמ טרעוו "שיד

 ש עקיצרַאה ערעייז ןופ ,רעדיל עטשרע יד
 ןא עא ערעייז ןופ ןוא תור

 -ַאכָאנ ןעגניזרעביא ןוא ןענניז דיז ןזָאל סָאוװ

 .לָאמַאכָאנ ןוא לָאמ

 עשידיי עטסערג ערעזדנוא ןשיוװצ ךיוא

 םש ַא ןעוועג רעסייוו ןזח זיא רענניז ערעּפָא

 סריּפ ןַאשזד טימ ךערּפשענ ַא ןיא .רבד

 ןיא ךוזאב א םענייז ייב ,(טומלרעּפ סחנּפ)
 -ידנרילָארטכַאנ רעד טימ ןעמַאזוצ ָאטנַארָאט

 טָאה ,ינַאּפמָאק ערעּפָא ןעטילָאּפָארטעמ רעק

 עודיכ) טיבענ-תונזח םעד ןרירַאב םייב רע

 ןעוועג טננוי רעירפ רעד ןיא ןיילַא סריּפ זיא

 ןוא ביול ליפ טימ ,(םינזח ייב ררושמ ַא

 עשוהי ןזח ןגעוו טקירדעגסיוא ךיז גנורערַאּפ

 דרַאשטיר ,רענַאװש ןייז יו ,רע .רעסייוו

 -טנעקרענָא טלעוו עקיטציא עדייב יד ,רעקָאט

 ןורכז ןיא טוג ןגָארט ,רעלטסניק ערעּפָא עטס

 -ַָאמרעד ןוא ןעמָאנ ןלופטסנידרַאפ סרעסייוו

 .ןטייהנגעלעג ענעדיישראפ ייב חבשל םיא ןענ

 22 אי

 :ןכירטש עשיפַארגַאיב עקינייא ףוס םוצ

 ,עצישַאדָאװָאנ ןיא ,עניארקוא ןיא ןריובעג

 זייוודניק ןיוש .1888 ןיא .בוג רעילָאדָאּפ

 -יאעפ עשילַאקיזומ עסיורג סױרַא רע טזייוו

 םיא טינ ,ןננמ ַא דיי ַא ,רעטָאפ ןייז .ןטייק

 הנכש ןוח ןשיטַאטש םייב רָאכ ןיא ןיירַא

 ןייא ןיא ןטָאנ טנרעל רע ןעמעוו ייב ,הנהכ

 ןיוש טביירש רע זַא ,?יפ ױזַא ףיוא טייצ רָאי

 סלַא טמירַאב טרעוו ןוא עידָאלעמ ַא ןָא ןיילַא

 טניימענ טָאה סָאװ ,"רעסערפ ןטָאנ, עלעקיש

 יולע ןקניגנוי םעד רַאפ לוטיט רעטסנעש רעד

 ייב רע טנניז דאנרעד .טיבעג תונזח ןיא

 טרָאפ ןוא עקָארַאס ןיא ןַאמנייוװ לאומש ןזח

 תועיסנ-טרעצנָאק ענייז ףיוא םורַא םיא טימ

 -נַא ןוא עניארקוא ,עיבַארַאסעב ץנַאג רעביא

 .ערט רוטלוט. טרעװ יד ף"ױט טקיטאב (*
 :דולַאז .א ןופ "עיגרוטיל רעשידיא ןופ רעג

 .עשרטשװ ,"טלעו סםינזח א לוש, ;יטסװָאס

 .דנש יא ,קרָאי ןיג ,"רעגאקירעמט. ,"גָאט+

 += = - :רעבי * י'ד יד זזי * *איייווי ' ּײד
 נואוואב א ביא ק ן2 עוו ,ןטנג 4 ערע ן

/" : 
 סָאלַאפ טלַא עקיד תוקיתמ ענייז טימ טרעד

: 8 
 מ, ַא ןילַא רע טסאפרַאפ רָאי 16 וצ

 6 -דאגי גידרזווי רווררזוואו ררח ןית ?/' ריז א
 םויה דע עוו ,2?ח|ן ןָאנ טרעוו רעכ; ּכ ופ בישא

 ןט-1 ןייז וצ .םינזח ערערעמ הרוח ן וננוזענ

 ןוח סֶּלַא ןעמונעגפיוא רע טרעוװ רָאי
 ןטימ גילעפוצ דיז רע טננעגַאב ָאד .עציניוו

 שטיװַארעג רזעילא ןזח רעװַאטסָאר ןטמירַאב
 טימ דיז טנַאקַאב רעּכלעװ ,(1914 -1844)
 -נוסַאפרַאפ עשילַאקיזומ-שיגרוטיל סרעסייוו
 -יזָאּפמָאק ןייז קרַאטש טרעדנואווַאב ןוא ןעג
 ךיז טָאה שטיװָארעג .טנַאלַאט ןשירָאט

 ןגנוי םעד טימ טריסערעטניארַאּפ קרַא
 -עג םיא טימ רַאי ייווצ ןוא ןזח ן
 -ַאב .תודוסי קיזומ ערעכעה דעלטנירג

 טש רעקסייוו טָאה קיסיילפ סרעדנוז
 ע ופ ענייא .עיציזָאּפמָאק ןוא עירַא
 ,"םרצוי אוה התא יכ תמא, ,סעיציזַאּפמַאק
 עוועג ןח אשונ קרַאטש ױזַא טָאה
 ןעג סע טָאה רע זַא ,ןשטיװָארעג
 רעטעּפש ןוא ( רעװַאטסָאר ןיא דיז
 סרעסַאוװרעדליּפ רעטנוא טכעלטנ ,י+ ךיוא
 "הרמז יריש , קרעוו טקורדעג ןייז ןיא ןעמָאנ
 .(דנַאב ןט-4)

 ןז 4 י; 154 וו ש

 -עמַא ןייק רעסייוו ןזח טמוק 1914 ןיא
 קרעוו טשרע ןייז רע טכעלטנפערַאפ ָאד .-עקיר

 רַאפ ןויטַאטישטער 80) "עשוהי תליפת,
 הריש , קרעו טייווצ ןייז רעטעּפש ןוא ,(נ"י

 ,רָאכ ןוא ןזח רַאפ סעיציזָאּפמָאק 00) השדח

 -וצ (רוּפכ םוי ןוא הנשה שאר ,תוחילס רַאפ

 .יקצעװַאק לאומש ןזח ןטמירַאב ןטימ ןעמַאז

 9 ןופ גנולמַאז ַא סױרַא רע טינ 1 ןיא

 -נוא םילגר שלש ןוא תבש ראפ ןוויטַאטישטער

 -רעד 1929 ןיא ."עשוהי תנר , ןעמָאנ ןרעז

 רַאפ "עשוהי תנר, לייט רעטייווצ ייז טנייש

 ַא ךָאנ ןעניישרעד רעטעּפש .םיארונ םימי
 "עשוהי תחנמ, :יװ ענייז קרעוו ערעדנַא לֶָאצ
 ,"באב העשתל תוניק , ,(לוחל בירעמו החנמ)

 -ישטער 270 (ןלייט 2 ןיא) "הליפַּת לעב,
 -ישטער ,(ןלייט 2) "ןזחה תדובע, ;ןוויטַאט
 ;גנַאזעג-עיצַאגערגנַאק ןוא ןזח רַאפ ןוויטַאט

 זײ = = 1, 900 רעביא ,ןלייט 2) "תסנכה ּתיֵּב יריש
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 (ןעמיטש 4 ןיא) רָאכ ןוא ןזח רַאפ --- (ןטייז

 טָאה קרעוו טצעל ןייז ןופ דנַאב ןטייווצ םעד

 ןעז וצ ןעוועג הכוז טשינ רעסייוו ןזח ןיוש

 .ןבעל ןייז ייב טקורדעג

 -רעד זיא הריטּפ ןייז ךָאנ טייצ עצרוק ַא

 קרעוו ןטצעל םנופ לייט רעטייווצ רעד ןעניש
 -ייוו עשוהי ןנעוו ןעגנוצַאשּפָא טימ ןעמַאזוצ

 ןעננוטסייל עשירָאטיזָאּפמָאק עסיורג סרעס

 רעטסואווַאב ,(ןייטשדלוג) בהז .ד םירפא ןופ

 ןופ ןוא םילשורי ןיא רעשרָאפ ןוא רעקיזומ

 טסינמולַאק-תונזח רענעזעוועג ,טייח ןרהא

 ."לַאנרושז ןנרַאמ , רעקרָאי וינ ןופ

 קיזומ טסַאפרַאפ ךיוא טָאה רעסייוו ןזח

 הדנגה רעטרירטסוליא רעסיורג רעד רַאפ

 -םירפס סרעגניזלוש רעדירב ןופ ןבענעגסיױורַא

 .גַאלרַאפ

 רעסייוו ןזח טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא

 רַאפ זיירּפ ןטשרע םעד ןעגנואוועג לָאמ ייווצ

 -לַא ןַא ןיא סעיציזַאּפמַאק עשיגרוטיל ענייז

 טריפענכרוד זיא סָאװ ,טסעטנָאק ןכעלטלעוו

 -רַאו םעד ןופ עיצקַאדער רעד דרוד ןרָאװעג

 לוש יד, לַאנרושז םינזח ןכעלטַאנָאמ רעוועש

 טרילוטיט טרעוו ןוא ,"טלעוו-םינזח יד ןוא

 ."ויטַאטישטער ןשינזח ןופ רעטָאּפ, רעד סלַא

 טריפעגפיוא ןרעוו סעיציזַאּפמָאק סרעסייוו

 קרעוו ענייז ןוא ָאידַאר רע'מילשורי רעד ףיוא

 -ביב סגנוריגער לארשי רעד ןיא ריז ןעניפעג

 .ךלמה דוד ןופ ןעמָאנ ןפיוא קעטָאיל

 2 א לא

 עשוהי ןזח ןופ טיוט רעקיטייצירפ רעד

 רעיורט סיורג א טָאה רעסייוו

 ןיא ךיוא רָאנ ןעייר עשינזח ןיא רָאנ טשינ

 עשידיי עצנַאג יד .ללכב טלעוו רעשידיי רעד

 -ַאב קרַאטש טָאה עסערּפ עשיאיירבעה ןוא

 -שידיי רעד רַאפ טסולרַאפ ןסיורג םעד טנָאט

 םעד רַאפ ןוא ?לכב טלעוו רעשילַאקיזומ

 .טרפב רענַאל-םינזח

 עשוהי ןזח ןופ טיוט ןקיד'מיצולּפ םניא;

 ןגרָאמ-גָאט , רעקרָאי וינ ןיא זיא רעסייוו
 (*לעירָאטידע ןעוועג טנכייצַאב "לַאנרושז

 .1952 .וא ץטרעװ (*

 ןופ םענייא ןרָאלרַאפ טלעוו עשינזח יד טָאה
 ןופ םענייא טלעוו עשידיי יד ןוא ,ןלייז עריא
 ןיז עטסמערַאװ ןוא םינגנמ עטסנייפ עריא
 רעסיורג ַא ןעוועג רָאנ טשינ זיא ,רעסייוו ןזח
 רעשינזח ןופ רַאטיזַאּפמָאק ַא דיוא רָאנ ,ןגנמ
 תוליפת ענייז .הניגנ רעשידיי רעניײמעגלַא ןוא
 רעביא םינזה רעטרעדנוה ןופ ןעגנוזעג ןרעוו
 ןופ יבר ַא ןעוועג זיא רע .טלעװ רעד רָאג
 ןופ רוד ַא ןגיוצרעד שממ טָאה ןוא םינזח
 פַאש ןפלָאהעג טימרעד קידנבָאה ,םינזח עיינ

 -ידיי ןוא תונזח ןופ םידָאפ םענעדלָאג םעד

 .הניגנ רעש

 רַאפ זיא רעסייוו ןזח,

 עֶלַא זיא ןוא ד וַאפ-םינזח ןופ טנעדיזערּפ

 רעציטשרעטנוא יד ןופ רענייא ןעוועג ןרָאי

 יד טקיניײארַאפ סָאװ ,דנַאברַאפ ןקיזָאד ןופ

 -ַאק ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ םינזח

 -רַאפ ןיא טביולנענ קידנעטש טָאה רע .עדַאנ

 ןוא תונזח ןיא תוחוכ עשירעפעש יד ןקינייא

 עיצַאזינַא א ַאזַא ךרוד ןדנוברַאפ ייז ןטלַאה

 -קעלָאק טגרָאז סָאװ ,דנַאברַאפ-םינזח רעד יו

 -נייא ןופ ןסערעטניא יד רַאפ רָאנ טשינ וויט

 ןופ בצמ םעד רַאּפ ךיוא רָאנ ןזח םענלעצ

 .ןײמעגלַא ןיא תונזח

 זיא רעסייו ןזח רענעברַָאטשרַאפ רעד,

 .בוט גזמ א ,טסייג-ןייש רע'תמא ןַא ןעוועג

 טימ רָאנ טשינ טיש ךיז טָאה רע

 עשידיי רַאפ ןוא תוליפת רַאפ קיזומ ןביירש

 הניגנ ןגעוו ןביירש טימ ךיוא רָאנ ,רעדיל

 רַאפ טָאה רע .םלוע ןטיירב ןרַאפ תונזח ןוא

 ןגעוו גנולייטּפָא רעד טימ טריפעגנָא טייצ ַא

 ךיז טָאה ןוא ?לַאנרושז ןגרָאמ , ןיא תונזח

 -ערָאעט יד טימ זיולב טשינ טנכייצעגסיוא

 טייקשידיי ןוא תונזח ןופ ןעמעלבָארּפ עשיט

 עשיטקַארּפ יד טימ ךיוא רָאנ ,ןײמעגלַא ןיא

 -געט-גָאט ןטימ ןָאט וצ ןבָאה סָאװ ,םינינע

 ."להק ןשידיי ןופ ןוא ןזח ןופ ןבעל ןכעל

4 

 רעד ןעוועג טייצ ַא

 ַאבר

 -עק,, ןֹופ םולָאק ןכעלגעט ןייז ןיא .ר .י
 :טביירש (*"רעלדָא רעדענ

 הניגנ רעשידיי ןופ לַאוװק רעקידלדורּפש ַא,
 -ירפ ןטימ טלעטשענּפָא גנולצולּפ ךיז טָאה

 .1952 ,16 ץרעמ ,לטשערטנַאמ (+*



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 ַא יו ...רעסייוו עשוהי ןזח ןופ טיוט ןקיטייצ
 ןעננולמַאז ייר רעצנַאג ַא ןופ רעסַאפרַאפ

 ןופ רענכייצרַאפ ןוא סעיציזַאּפמָאק עשינזח

 רע ןיא םינונינ עשידיסח לָאצ רעסיורנ א

 ןלעיצעּפס םעד ןיא ךעלכיײלגרַאפמוא ןעוועג

 .רענַאשז

 זַא ,טליפרעד טָאהעג טלָאװ רע יו טקנוּפ

 סָאװ ,רוד ַא ןופ עטצעל יד וצ טרעהענ רע

 רַאפ ןענכייצרַאפ וצ בוח רעד טניל ייז ףיוא

 טשינ רָאט סָאװ סעּפע תורוד עקיטפנוקוצ יד

 ןוא גָאט טעברַאעג רע טָאה ,ןרעוו ןסעגרַאפ

 -עג ייז ןיא סָאװ ,קרעוו קידנבעגסיױורַא טכָאנ

 רצוא רע'תמא ןַא טלמַאזעגפיונעצ ריז טניפ

 ניגנ רעשידיי רעקיצרַאה ןופ

 ןעגנולמַאז עֶלַא יד טימ טפַאשטנַאקַאב א,

 יד ןפורסיורַא ןומ קרעוו עלענינירַא ןוא

 -נייא םעד טָאה ריא .גנורעדנואווַאב עטסערג

 ואוו ,ןעמַאנעפ א רַאפ טייטש ריא יוװ קורד

 חרזמ ןופ גנַאזעג עלענַאיצידַארט עצנַאג סָאד

 טָאה קלאפ רעזדנוא ןופ גייווצ ןשיאייּפָאריײא

 ןקיצנייא ןַא ןופ ןורכז ןיא טצעזענּפָא דיז

 ,ךיז רַאפ ןטלַאהעג טשינ סע טָאה רע ןוא ,ןדיי

 עֶלַא טימ תורודל טנכייצרַאפ סע טָאה רָאנ

 -נואוו עלַא טימ ,תועונת עשיטסירעטקַארַאכ

 " ...ןטקנוּפכיױוה עכעלרעד

 8 ** לא

 -ַאב ךָאנ בָאה'כ סָאװ ,ווירב רעטצעל רעד

 ןייז רַאפ גָאט א ,רעסייוו עשוהי ןופ ןעמוק
 טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ךָאנ זיא ,הריטּפ

 טייקטיירג טימ ןוא ןָאט ןשיטסימיטּפָא ןַא

 -רַאפ עשילַאקיזומ עסיורג עקידרעטייוו רַאפ

 רימ רע טָאה הודח טימ לופ .ןעננוטסעמ

 נוניישרעד רעטנעָאנ רעד ןגעוו טלייטענטימ

 לַאגָאגַאניס סיורג ןייז ןופ 'ינש קלח םנופ

 ג
* 

;| 

 טיירג רע זַא ןוא "תסנכה תיב יריש, .קרעוו
 וצ רַאלוקריצ ַא ןקישוצרעדנַאנַאפ ןיוש ריז
 ןבלעז ןיא .טלעװ רעד רעביא םינזח יד

 רע זַא ,ןבירשעג ךיוא רימ רע טָאה ווירב
 רעד ןופ גנודַאלנייא יד ןעמונעגנָא טָאה
 טַארעּפעד ַא ןטלַאה וצ "ילבמעסַא סרָאטנעק,
 דרָאקנַאק-ינ ןיא רָאפנעמַאזוצ רעייז ףיוא
 ו ,גרעב ליקסטעק יד ןיא ,לעטָאה
 ּפיוהרעביא ןוא תונזח רעלענַאיציד

 ןוא טַאלבנזָאר ,ןיטראווק ןופ ןליטס

 -קיש רעקירעיורט רעד טָאה רעבָא רעדייל
 ענייז עלַא וצ טכַאמעג תוס ַא גנולצולּפ לַאז
 .סעיזַאטנַאפ עקיטכיל ןוא רענעלּפ עסיורג

 נָאטייװ רעד ןעוועג ותעשב זיא סיורג רָאנ

 ולצ ןטימ רעלנעזרעּפ רימ רַאפ

 ,טניירפ ןבושח ןעמיטניא ַאזַא ןופ טסול

 שמ ַא העדל חא ןא ןעוועג רימ זיא רעכלעוו

 רימ .טרעדנוהרַאי ?טרעפ םעיונעג ַא ןופ

 ערעזדנוא טימ טלייטענ קידנעטש ריז ןבָאה

 רעדעי ףיוא םַאזניימעג קידנריגַאער ,ןעגנוניימ

 -םינזח רעד ןיא גנוניישרעד רעקיטכיװ רעיינ

 ןשינזה םניא םעניימ דוזַאב ןדעי ייב .טלעוו

 זיא סע יצ ,קרָאי וינ רעסיורג רעד ןופ זכרמ

 ,םינזח ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל ַא ייב ןעוועג

 ייהננ 7 ערעדנַא ייב יצ

 -רעד עקיטסייג עמַאזניימעג ַא ןסינעג ןגעלפ

 ב .טייקנביוהעג עקידבוט-םוי ןוא גנושירפ

 -טניירפ רעזדנוא טגנעלפ שינעגעגַאב רעדעי

 טּפינקראפ רעגנע ןוא רעקיצראה ץלא טפאש
 .ןרעוו

 ןעמַָאנ רעלופטסנידרַאפ רעלעבָאנ רעד

 -עננייא ןביילב קיבייא טעוװ רעסייוו עשוהי

 ריוא רעכיז ןיב'כ ןוא ןורכז ןיימ ןיא טצירק

 ןוא טניירפ עקילייצמוא ענייז ןופ ןורכז ןיא

 .רערערַאפ



ט
א
ם
ג
)
ז
.
ה
ס
א
ט
 
ט
א
 
ו
א
ס
:
ס
ז
א
ס
 
6
.
6
8
1
6
0
0
6
:
6
 
ו
ס
 

1
{
ט
א
 

8
ז
{
ע
 

1
1
6
6
ז
א
 

6:
2 
ט
א
 

ג
8
8
ם
ט
א
?
ם
1
8
 

)
.
ז
א
 

.
מ
ם
ט
א
ז
.
ם
א
.
 

8
ע
ס
ס
 

'
מ
א
ט
:
ט
ס
ם
 
ם
.
ו
ס
א
 
'/
16
6.
} 
ה
ע
ת
.
 
2 
 ן
11
,8
06
 
'
ט
א
ח
6
8
)
ה
)
 
ט
ה
ס
 

'
ט
א
ז
א
ס
ס
א
ם
 

א?
צו
הט
 ם

)
6
:
ת
ק
ס
 
סו
 

ט
ס
ס
 

'
א
ו
א
ג
.
ץ
 

ג
?
א
ו
ס
ם
 

6
8
8
8
8
6
:
2
 

?1
01
1 

ע*
! 

8
6
.
ט
ו
ף
 

'.
סו
 
א?
םו
. 
 
2
,
6
6
4
 
6
8
.
8
?
 
י
ט
א
ו
א
ס
ז
ט
ה
 

ז
א
ו
ס
ם
 

י
ו
ז
א
ס
ו
א
ס
 

8
.
ז
{
ע
 
ו
ס
 

ס
ו
)
6
1
1
4
ו
6
 

68
48
 
0
6
8
6
 

םט
.ו
 
ן{
 ע
עי
 
) 
4
ח
ס
ו
ת
4
 

8
8
)
.
)
 
ףו
 
4
6
6
8
8
!
 
ו
ס
 
ם'
זע
עו
 
{ג
 
0
.
6
 
8
 
)
:
ן
.
}
ן
 

6
8
6
1
 

ַש
וח
.ט
 
ע
ע
 
וט
 
ג(
 ס
18
60
 
}
ג
ס
 
6
ס
.
ו
ט
 

'
ם
,
 
טו
 
או
 
ו
א
 
ם
.
ז
ז
ו
 
ה
ס
ם
ז
ו
ס
ע
 
.}
1 
ו
ח
0
ו
ס
ף
)
 
1
0
:
6
א
 
ו
ז
א
ט
.
ם
 
6
6
6
1
 

א
 

ח'
 
ו
א
ט
 
)
ג
פ
 
ת
ע
1
.
6
ז
א
)
 

1
4
8
 
8
 
.
ג
א
ז
 

ס
א
ט
 
ןט
ן{
 
ט
ס
 
8
;
ז
{
ע
 
4
8
6
6
 
) 
{ג
 
ט
ם
 
ז
ז
א
ג
ה
ז
 
ם
א
 

ח
8
.
ו
ח
ס
ט
 

ג
ז
ט
)
 
װ
ס
 
+
ז
ו
ז
ש
ט
 

4
6
1
0
6
6
6
6
 

{ג
 
6
0
0
ט
ו
ס
ח
ם
 

-6
ַש
.ם
או
 

ו
ט
ס
ח
ט
 

ס
א
ט
 

ו
ט
ט
ס
-
ס
ם
ח
ה
ס
א
ו
ס
 

)
1
6
 

'
ו
ו
א
ט
)
)
 

ו
ח
8
ז
ו
ו
ח
)
 

4
ס
א
 

6
0
6
8
 

8
.
ס
 
ו
ס
ג
)
 
ס
פ
ג
א
ט
ח
ו
 
ו
ח
ז
א
ן
 
6
)
ע
ג
ס
 
'
ת
א
ם
 
|
ס
ס
א
.
 
חו
.ם
אפ
 ז
ט
ס
 
8
:
ם
.
ז
ס
 

.}
1 
צ
א
ם
 
?
א
ו
ה
 

ג
ן
א
 
8
0
0
 
6
.
ח
א
0
.
ט
:
א
 

ט
ס
 
ס
א
ס
ו
א
ס
 

8
ו
ז
א
ש
ס
ז
)
 

0
6
0
 

6
8
8
ס
א
ו
ס
 

ה
א
 

'8
96
/6
 
ו
א
ס
ג
ז
:
ח
ס
א
ט
 

ה
א
 

ח
ו
א
ס
 

ט
.
פ
 

8
ת
.
ו
א
ס
ם
ג
ט
 

8
ז
ו
ם
 
{
;
.
ז
 

0 

=
 
4
 
{
 

1 
/ 
 "יו

1 0 



 יקטסװַאניסטי ססנ5ּפ

 ןופ רענייא ןעוועג זיא יקסווַאניסַאי סחנּפ

 -םינזה רענַאקירעמַא ןיא הלונס ידיהי יד

 ןוא תובישה קסיורנ טימ טָאה סָאװ ,רענַאל

 -ילוטיט עטניורקעג יירד ןגָארטעג ץנענימָארּפ

 .רעטכיד-טרַאװ ןוא רָאטיזַאּפמָאק

 -ייז ןעננופאש עשיגרוטיל עכיירלַאצ עניי

 וצ ןעמונעגניײרַא ןרָאװעג טרינעליווירפ ןענ

 -וס רעשיּפַאלק ןופ רַאוטרעּפער םניא ןרעוו

 טנעניטנַאק

 .קארשי ּתנידמ ןיא דא

 ַאידַאר ַא םענייז ןיא (-,ּבהז .ד בירפא

 גנוצַאשּפָא ןַא קידנבעג ,םילשורי ןיא סערדַא

 טריבורּפ םיא טָאה ,יקסווַאניסַאי סחנּפ ןנעוו

 רעזדנוא וצ ןיז ןסיוועג א ןיא ןכוילנרַאפ

 -ענ עשירעפעש-שינזח עדַאיעלּפ רעקילַאמַא

 זיב ןטייצ עקידרעירפ רָאנ יד ןופ ןטלַאטש
 ילודנ םינזח יד

 טָאה ייברעד .תופ

 ,רילקה רזעילא

 ח סְלַא טרעדנוהרַאי ןטנעצ

 -וקת עקידרעטע ןע .ז

 ןשילַאטיזומ ןכעלטנכעוװ ןפ רָאטסַאדער (*
 -ךָאד ערעדנַא לָאצ ַא וט לארשי ןיא ןַאגרָא
 ןבאגסיוא עשילַאטיומ עשידַאירעּפ עטיט

 ךרשמ םיײב גגוליײטּפַא טיזזמ ןפ רעטײל
 ןפ רָאטסעריד קיזמ א םתוברחחו ךטסח

 ןוי לוק. ןוא "לארשי לוט. סאיצלאה עו

 .יהסטס

 א = = * * א ' י ײ" שי =
 ן= = ! |ַא 48 = א =

( 859 19981) 

 לאצ רעפיורג א ןופ רכחמ רעד ןעװענ

 ןבירשענ קיטייצכיילנ ןוא ןעגנופַאש עשינזה

 -צעל יד ןיא .תורצוי ןוא תוחילּפ ,תוניק

 עכלעזַא טגלָאפעגכָאנ ןבָאה תופוקת ערעט

 ,רעצלוז המלש :יװ םינזה עשירעפעשדלַאינעג

 -?עדיא יבצ םהרבא .פָארּפ ,ןַאמדירּפ ןרהא
 עכלעוו ,ערעדנַא ןוא יקסווָאקנימ סחנּפ ,ןָאס

 רעייז טימ זיולב טצינערנַאב טינ ךיז ןבַאה

 ךיז טעמדיוועג ךיוא רָאנ ,דומע םייב עיסימ

 קיזומ רעשידיי ןופ טיבענ-סגנושרָאפ םעד

 .טרפב רעשינרוטיל ןוא ?לכב

 ךיוא עלַאר ַא טליּפשעג םינזח ךָאד ןבָאה
 = אי יי ייי -לוא 6 ידידי * - יי אייר 0 -יו= 'י א+
 .טפַאשנסיוו רעשיד ועניימעגלַא רעד א
 =- + אה .' = אגייז * ידי יז * 4 אי"א אא0 לי אג/ = ֹײ
 יאמ ןו= | ַָאוועג ז וװועגנָא ו טש הלא 8 נו

 הר = יג איד * א+ ירד! ייי * יי א+ יי* ** יזז ריי יז
 ;/ ט י* א -ע . ז ו א (תפצ ) ז והנ = ןט

 . /' +ז א = אצ - * גארדיד גיי אי יד '

 א , פַארגָאילביב עשיאיירבעה

 ןעוועג ,רעשרַָאפ ַא ןוא ןזח ַא ' 4 - זז זיי דר א = 5 : * 1 - *

 ריוז יי אי ייד ר זז חד רזי ר יייריזז רו וי-

 שיא בעה ועטש וע , ו

 יייאי ןדיי
 ןעווע יתפש; דוכ ןייז )

 ןפַארגָאיב טעּפש יד רַאפ ךיוא רעטפומ א 'תאי- .א;והר זודזזזרז/םזא וד ראג ת דו א דזזאאיה *

 += א+- * גורדריוד : *
 .ןפַא נא 2 = ןוא

 - אגי איי 'רידרא אוו = וה 2 א "ריר יי א+ יי "ר א**
 6552 = 2 |ן- = : ןש = טָאה קסווַאנ סָא

 ךיוא רָאנ תונזח ןוא קיזומ ןינע םעד רעביא
 רע .סעמעט עשירַארעטיל עניימעגלַא ףיוא
 -טימ ןוא ןגעוו טכוזעג קידנעטש דיוא טָאה
 ןפורוצסיורַא ,טפירש ןוא טרָאוװ הלוד ,ןעכ

 ןוא עיגרוטיל רעזדנוא וצ תובישח רעמ סָאװ
 ַא וצ ןזח םנופ סוטַאטּפ םעד ןביוהרעד וצ
 .ָאווינ רערעכעה ליפ

 -יױָאּפמָאק עלַאגָאגַאניס ערערעמ ענייז
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 -סיױרַא סערעטניא ןרעדנוזַאב ַא טָאה סעיצ
 קרעו ערעטצעל ענייז ןופ ענייא ןפורעג
 םוילו לילל) "תוחבשתו תוריש ,תוליפת,
 גנַאזעג-עיצַאגערגנַאק ,רָאכ ,ןזח רַאפ ,(תבש
 רעשילַאקיזומ רעטבַאגַאב ַא יװ .ןַאנרַא ןוא
 -ַאש עקיזָאד יד ןיא םיא ןיא רָאטַאזיליטס
 וצ סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןעגנולעג ןעגנופ

 ןשינזח ןלענָאיצידַארט-טלַא םעד ןעגנערב
 -רעדָאמ-טריניּפַאר רעקיטרַאנגייא ןַא ןיא טסוג
 עקַאט ייז ןענייז רַאפרעד ןוא ,םרָאפ רעטריזינ
 טײקמערַאװ טימ גנוניישרעד רעד דָאנ א
 עוויטַאװרעסנָאק יד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא
 -ָאטרָא ענרעדָאמ ליפ ןיא ךיוא ראי עשינזח
 לָאצ ַא ןיא ןכיילג סָאד ןוא ןלוש עשיסקָאד
 .ןעלּפמעט

 ןייז ןעוועג ךיוא זיא גָארטיײיב :

 עשידיי ןופ גנורינָאּפמָאק רעד וצ דיז ןעמדיוו
 -ַאב ריװַאלק טימ רעדיל עשיאיירבעה ןוא
 -עג ליפ גלָאפרעד טימ ןרעוו סָאװ ,ןעגנוטיילג

 ןוא סעניב-טרעצנָאק ערעזדנוא ףיוא ןעגנוז
 טשינ הי יקסווָאניסַאי .סעיצידיואדָאידַאר

 -נוא ןופ ןטסקעט יד וצ קיזומ טסַאפרַאפ רָאנ

 -עג ךיוא ןייֵלַא רָאנ רעטכיד עסיורג ערעזד

 -ַאב ַא ןוא (*ןעמעֶָאּפ עשינַאפמיס ןּפַאש
 ערעזדנוא ןיא םיריש עשיריל לָאצ עדנטייד

 סָאװ ,קיזומ רעד טימ ןעמַאזוצ ןכַארּפש עדייב
 -יײרַאב עסיורג ַא ןוא הכרב ַא תמאב ןענייז

 סקלָאפ רעזדנוא ןופ רַאוטרעּפער םניא גנורעכ
 .קיזומ

 רעסיורג ַא

 ןעגנופַאש רעדיל עטסנבענעגנייא יד ןופ

 היהופ קרעוורעטסיימ ןייז ?פייווצ ןָא זיא

 -ערעד יד רובּכק טעמדיוועג ,"םימיה תירחאב

 טעטיזרעווינוא ר ד ןופ גנונעפ

 טָאה עיציזָאּפמָאק עבלעז יד .1999 רָאי ןיא

 רַאפ טרינַאּפמָאק ךיוא יקסווָאניסַאי סחנּפ

 -ענ טרידרקָאער זיא סָאװ ,ָאנַאיּפ ןוא ?דיפ

 רעד ררוד עטַאלּפ-ןָאפָאמַארג ַא ףיוא ןרָאװ

 שיאיירבעה רעד

 ,"ןעגנאזעג עשיגאפמיס , סײקסװָאניסַאי (*

 .טעב ףיוא רעגעקײטפא 9 שא עמעט5פ א

 ןיט טצעזעגרעביא זיא ,סעינָאֿפמיס סגעװָאה

 ןבעגעגסיורא א שיאײרבעה טא שילגנע

 .םרָאי וינ ."יַאק געישילבופ ךאלב. העה ךרצ

 ץיגלַאמּפ ןתנ

 -ַאי ןוא סניקרעּפ ַאירָאלג

 .ןטסינַאיּפ עטבַאנַאב ַא ,לחר

 ןירעלטסניק לדיפ

 יורפ סיקסווָאניס

 ןבירשעג ןענייז סָאװ ,ןעננוניימ לָאצ ַא ןופ

 ןופ קיזומ רענעטלעז רעד טָא ןגעוו ןרָאװעג

 ָאד טעוו ,דרָאקערדןַאפָאמַארג ןטנַאמרעד

 -רַאפ ַא ןופ נוצסיוא ןַא ןעגנערב ןייז יאדכ

 ןופ "לַאנרושז ןנרָאמ , ןיא ווירב ןטכעלטנפע

 -נֵא ןַא דיוא זיא רעכלעוו ,ןאוויס בקעי ברה
 :רעקיזומ רענעעזעג

 ירפ רעד ןיא טנייה ןוא טנװַא ןטכענ,
 -רעביא ןוא ןליּפש ןיא ןטלַאהעג ךיא בָאה
 טימ טרעהעגוצ ךיז ןוא דרָאקער רעייא ןליּפש
 ..הנווכ סיורג

 -קע זיא רעלט ַא זַא ,הדומ ךיז ןיב ןוא,

 עניימ ןופ דנַאר ןפיוא ןעגנָאהעג קיד'תונש

 לייוו ,ךיא גָאז קיד'תונשקע רע עמי ןא

 רעד וצ ןרָאװעג ןדנובענוצ זיא ץרַאה ןיימ

 -עזנָא יד טימ עידָאלעמ-רעביוצ יד

 ןוא ס'והיעשי ןופ סענורטס-המשנ ערַאב

 -מיה ,ךעלפערט ױזַא .האובנ רעקילייה ס'הכימ

 ױזַא ןוא קיזומ רעייא ןיא טקירדעגסיוא שיל

 ןרָאװעג ןבעגעגרעביא שירעלטסניק תמאב

 -יל רעייא ןוא סניקרעּפ ןירעלדיפ רעד ררוד

 -נואוו א זיא סע .ןיטסינַאיּפ יד יורַּפ רעב

 ךיא בָאה ןרעסעב ןייק ,דרָאקער רערַאברעד

 -שיאיירבעה ןופ ןוא ..טרעהעג טשינ רָאנ

 -עגייא רעזדנוא ןיא טקנוּפדנַאטש ןשיאיבנ

 " ..,לרעּפ ַא סע זיא ,רצוא ןשילַאקיזומ םענ

 ןגעוו סיוא ךיז טקירד ןײטשטַאלג בקעי
 (*:עיציזַאּפמָאק רעבלעז רעד

 תירחאב היהו, גנופאש עטסעיינ ןייז,

 זיא סָאװ ,ָאנַאיּפ ןוא לדיפ רַאפ ,"םימיה

 ראג זיא ,סדרָאקער ףיוא ןענישרעד סנטצעל

 -מָאק ןוא ןזח םעד רַאפ גנוכיירגרעד ענייפ ַא

 ןעמ טצַאש ןדיי ייב .יקסווָאניסַאי רָאטיזָאּפ

 עלַאטנעמורטסניא טשינ רעבָא ,הניגנ ּפָא

 ,ןזח ןטנַאקַאב ליואוו םענעגייא ןַא ןופ קיזומ

 .רעדיל ענעגייא ענייז ןעגניז טפֶא טמוק סָאװ

 ירחאב היהו, עיציזָאּפמָאק רעד ןיא רעבָא

 בעג וצ ןעגנולעג ןיקסווָאניסַאי זיא "םימיה

 וככ) .454 ץרעמ .'לאצטשז טרַאמ *( 



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 -וצסיוא תוחילש עשילַאקיזומ ַא ?דיפ רעד
 ;טלעוװ רעד ףיוא םולש ןופ ןויזח םעד ןליּפש
 ט'הנעט סָאװ ,?וק ַא ַאנַאיּפ רעד ןבענ וצ ןוא
 ןוא לדיפ רעטמולח'רַאּפ רעד טימ סיוא ךוז
 .תוחילש יד טקיטעטשַאב

 -ווָאניסַאי זיא עיציזַאּפמָאק רעד ןיא דיוא,
 ליװ סָאװ ןזח רענעכַארּפשעגסיױא רעד יּקס
 וצ סָאװ סעּפע ךיוא טָאה תונזח זַא 1

 .קיזומ רעכעלטלעוו רעד ןגָא

 -נייק טָאה סָאװ ,רָאטיזַאּפמָאק ַא זיא רע,

 זַא ,טקַאפ םעד ןטלַאהַאב טלָאוװעגנ טשינ לָאמ

 טכוזענ דימת טָאה רע .ןזח ַא דיוא זיא רע

 קיזומ רעכעלטלעוו ןשיוװצ טפַאש הבורק יד

 רע טָאה סעידָאלעמ ענייז ןיא ןוא תונזח ןוא

 רָאנ ,ץכערק ןשידיי םעד רָאנ טשינ ןבעגעג

 ."גָאז ןשיטעטסעיַאמ ןשינזח םעד ךיוא

 ןבירשעג ןַאד טָאה ,"טַאלבנכָאוװ רעּק

 רעד טלָאװ יקסווַאניסַאי ןעוו , :גנורעטסיײנַאב

 ןייז יו רעמ ןבענענ טשינ קיזומ רעשידיי

 עיציזָאּפמָאק עקיטכערּפ

 טרעהעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא סָאװ ,"םימיה

 -עפערעד רעד ייב םרָאפ-גנַאזעג ןיא ןרָאװעג

 ןיא טעטיזרעווינוא ןשיאיירבעה ןופ גנונ

 ןרָאװענ טעבראאב רעטעּפש זיא ןוא םילשורי

 ,ַאנַאיּפ ןוא ?דיפ רַאפ קיטש-טרעצנָאק ַא ןיא

 ןכַאז עטסנטָארעג עמַאס יד וצ טרעהעג ּסָאװ
 יזומ רעשידיי רעיינ רעד ןיא ןימ םעד ןופ

 וצ טקיטכעראב ןעוועג ןיוש רע טלָאװ --
 ."קלָאפ רעזדנוא דצמ טו רעקיבייא

 לטעטש ןיילק ַא ןיא 1880 ןיא ןריובעג
 עניארקוא ןיא סעּפעטס עסיורג יד ןשיוװצ

 ַא ןיא (עינרעבוג רעוועיק ,עקווָאנַאמָאר
 רעשידיי רענעי טָאה .,עילימַאפ רעשידיסח

 ןייז ןיא טּפַאזעגנייא ףיט דיז רעגייטש-סנבעל
 רעקידנגָאנ טימ טיילגַאב םיא דימת ןוא ןורכז
 .טנגוי רעירפ רעשילידיא רעד ךָאנ טפַאשקנעב
 -יסַאי ףיוא םתוח ַא טניילעג דיוא טָאה סָאד
 ןוא עשילַאקיזומ עקידרעטעּפש ס'יקסווָאנ
 -ייוו רעד ןיא ןיוש דיוא ןעגנוּפַאש עשיטעָאּפ

 .לייט-טלעוו רענַאקירעמַא רעט

 ביד
-| 

 ענייז ט טימ ע טָאו רַאי 14 | ןפ טלע א - - = יית רטורכש ןוא

 רע ואוו ,וועיַאלַאקינ ןיא טניואוועג ור ,טלע

 רָאכ םעד ןיא ררושמ ַא רַאּפ ןעמוקעגנָא ז
 -וןימ עיניּפ ןזח ןשיסַאלקפ ןטמירַאב םעד ןופ

 תוכלה ןיא טנרעלענ ליפ רָאנ ןוא יקסווָאק

 -עֶנ זיוש יק סווָאניסַאי זיא 1005 רַאי ןיא

 -עגרָאפ טָאה רע ואוו ,גרוברעטעּפ ןיא ןעוו
 רעד ןיא םוידוטש ןשילַאקיזומ ןייז טצעז

 לייד ר לז יד * אג רזורזורדרזוזוי ,ןקיטרַאד
 :עירָאטַאװרעסנָאק רעכעלרעזייק רעקיטרָאד

 -פיד םלַא ננונכייצסיוא טימ קידנריאודַארג

 טייצ א רע זיא ,"רעלטסניקיירפ , רעטרימַאל

 ןוא עיגעװרַָאנ ,ןדעווש ,דנַאלניפ ןיא ןעוועג
 קיזומ עשידיי טריזירַאלוּפָאּפ רע .קרַאמנע
 יד ןיא ןטרעצנָאק ןוא סעיצקעל ייר ַא ךרוד
 ןופ רעלטעטש ןוא טעטש עטסרעמ
 .פַארּפ ןופ גנוציטשרעטנוא רעד ייב עיװַאנ
 .ןָאפנַאמ כַאנ רעוט וט קה םעד ן וו א ןָאפנאמיס

 -עמַא ןייק יקסווָאניסַאי טמוק 1917 ןיא

 לָאה רעבמעשט ינענרַאק ןיא טירט

 .רעביירש ןוא רעקיזומ ןופ םלוע םענעבילקעג

 רענייז רָאפ טמוק םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 טרעוו ןוא טרעצנַאק רעסיורג רעכעלטנפע ןַא

 רעקרָאי וינ רעד דרוד טביולענ קרַאטש

 ןיא טרעצנַאק ַא םענייז ייב ,1919 ןיא

 ור ,ַאמָאהַאלקָא ,ַאסלוט
 ,טַאננַאמ ליוא ןשידיי א ייב סערעטניא

 םיא טרישזאגנַא רעכלעוו ,סיוװַארט ןָאירעמ

 טניפעג רע .ענַאנַאניס ןייז ןיא רָאטנַאּק סלַא

 -ַאב עשירעלטסניק גונעג טרָאד טשינ רעבָא

 ַא ךָאנ קראטש ךיז טקנעב םיא .גנוקידירפ

 דיז ןענעק לָאז רע' ואוו ,זכרמ ןשידיי ןסיורנ

 ןבעל שידיי קיטסייג רעכייר רעמ ַא ןבעלסיוא

 -יירב ַא ןיא ןריפסיוא ךיוא ןייז לבַאּפַאק ןוא

 -נובערטש עשירעלטסניק ענייז סָאמ רערעט

 סעיציבמַא ןוא ןעג

 ןיז
 טפ

 ס

 -רָאד םייב טײקמַאזקרעמפיוא ליפ טמַאזעגמוא



 יד ןיא ךיוא יוװ רענַאל-םינזח ןקיט
 -ַאב טיירב טרעוו רע .ןי ירק עשירג ארעטיל

 יי - י -
 ןזח רעשירַארעטיל-שילַאקיזומ רעד סלַא טנַאק

 זו לו ר אא רו! ,רי ר זזרזו ר זזזר ייר 'דו6 ריז י* םייי
 שירַארעט ׂ 8 2 ןעמענ וצ לייט

 כי !רוורזודר * זו רו יצר דו * ר אצ י'א* זגאראייהרזירדרזוי יה
 וק ערעסערג עניימעגלַא ןוא ןטייקכעג יה

 יי אי 4 דיירפ יויא י'זייי זוורזורייאג וורזוריז
 יי ןוא 1 ןיפ גנומענ טנוא כ וט

 רעקרַאי ןינכ רעד זופ ןזח רער רע ןיא ךייק

 טריזיוויטקא סיטייצכיילג ..החפשמ-רעביירש

 ,םינזחה תדונא ןיא קרַאטש דו רע -לעוו ןופ

 רע .שאר בשוי רעד יראו לָאצ א זיא רֶש רעכ

 אט טפיוה יד ושיװצ האוענ ריױוא זיא

 עשינזח עלַא ייב טעמכ םיצעוי ןוא רעבענ

 ןרָאפנעמַאזוצ

 -וָאניסַאי סחנּפ טָאה רָאי קיסיירד רעביא

 -תונזח םעד דובכ סיורג טימ טדיײלקַאב יקס

 טסעוו רעד ןופ רעטנעצ ןשידיי םניא טמַא

 ייליבוי ןקירָאי-20 ןייז וצ .קרָאי וינ ןיא דייס

 ןיא טסניד רעשינזח רעטנעקרענָא ןייז ןופ

 -נייא םיא דובכל עדניימעג יד טָאה לוש רעד

 ועד טימ טנווַא ןכעלרעייפ ַא טנדרָאעג

 ניק קיזומ לָאצ ַא ןופ ננוגילייט

 -טסיוו רעד .ראכ ןיז טימ לב לבו

 טָאה ,גנָאי ָאעל יאבאר ,לוש ןופ רעריפ רעק

 טימ טייקבעלרעייפ רעלופסקורדנייא רענעי ייב

 -סַאי סחנּפ ןנעו טדערעג טעטעיּפ סיורג

 רוביצ חילש רעלופטסנידרַאפ סלַא ןיקסווָאנ
 = - טי =
 לא ענייז רעביא דיוא ןוא גנַאר ןרעכעה ןופ

 עש ירַאר ועטיל-שילַאקי זומ עקיטייזליפ עניימענ

 הפש טיט ךיוא טאָה בר רעד .ןעננוטסיק

 -יסאי ןזח זַא ,טקַאפ םעד ףיוא ןזיוועגנַא

 ןדעי ןענרעל וצ טייצ דימת טניפעג יקסווָאנ

 האפרעד ןוא ם"ש הרב עה טימ דומקת 7 הר"ר  ריווד - :

 חילש ַא, ןייז וצ טסַאּפענוצ רע ןזיא ןײלַא
 7 .- זד /

 ןדד ןזח ןוא אנמחרד רוביצ

 ןופ ןברָאטשעג זיא יקסווָאניסַאי סחנּפ ןזח
 -2 םעד ,טכַאנייּב קיטיירפ אלי ַא
 יט ןפורעגסיורַא טָאה טיוט ןיי 104 ,ילוי
 טלעװ רעשידיי רעניײמעגלַא רעד ןיא רעיורט
 יד ןיא סרעדנוזַאב רָאג ןוא

 וצ 6

 -ול-שילַאקיזומ

 ץיולאטס ןּתנ

 רעייז זיא ןעמָאנ ןייז ואוו ,ןעייר עשירַארעט

 .ןעוועג טצעשעג דיוה

 רַאפ טסולרַאפ רעסיורג ַא זיא טיוט ןייז,

 רעד רַאפ ןוא דיל ןשידיי םעד רַאפ ,תונזח

 -- "ןיימענלַא א טלעוו-רוטלוק רעשידיי

 עצנַאג יד .ןבירשעג "סטרעוורַאפ ,, רעד טָאה

 עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ עסערּפ עשידיי

 טגַאלקאב גנורעיודאב סיורנג טימ ןאד טָאה

 ןשירעפעש קיטייזליפ ַאזַא ןופ הדיבא יד
 חי ר
 .|ןןוש

= 
 .-בשי

-+ 

 העידי רעקירעיורט רעד ןופ טרירעג קרַאטש

 טָאה טיוט ןקיד'מיצולּפ סיקסווָאניסַאי ןגעוו

 ןיא ןבירשעג שטיװַאניבַאר לארשי ותעשב
 :?רעלדַא רעדענעק;

 םיא טימ ןלַאפ סע ןוא דיז טכערב רוד ַא;

 זיא טָא .רוד רעד ןופ רעּפַאש ןוא רעריפ יד

 !ַאטשינ ךיוא יקסווָאניסַאי סחנּפ ןיוש

 -מָאק-ןזח רעלופטסנידרַאפ רעקיזָאד רעד,

 -ונעגקעװוַא טָאה טיוט רעד ןעמעוו ,רָאטיזַאּפ

 וצ טרעהעג טָאה ,רָאי 68 ןופ רעטלע ןיא ןעמ

 ןיא גנופַאש-קיזומ רעשידיי ןופ ןרענָאיּפ י

 רענייא ןעוועג רע זיא םעד טימ ןוא עקירעמַא

 ןבעל לערוטלוק-שידיי ַא ןופ רעיוב יד ןופ

 .טלעוו רעיינ רעד ןיא

-{ 

 טניז עקירעמַא ןיא ןענופעג דיז קידנב

 ןעוועג טייצ עצנַאנ יד רע זיא ,1917 רָאי םעד

 ,ןזח ַא יװ ייס ןטוג םוצ חוכ רעקידנקריוו ַא

 תובישח עלופ יד ןטלַאהעגפיוא טָאה סָאװ

 יו ייס .רוביצ הילש םעד ןופ עדריוו ןוא

 יוו ךיוא ןוא דיִל ןשיריי ןרענייפ ןופ רענניז ַא

 -נוא טרעכיירַאב טָאה סָאװ ,רָאטיזַאּפמָאק ַא

 -ַאב ןופ ןעגנופַאש טימ קיזומ עשידיי רעזד

 .טרעוו ןקידנטייד

 ןיא עילימַאפ רעשידיסח ַא ןופ קידנעמוק,

 יו ןביוהעגנ יקסווָאניסַאי טָאה ,עניארקוא

 ַאזַא ייז ןשיווצ ,םינזח עסיורג ייב ררושמ ַא

 -נימ עיניּפ יו תונזח ןופ טלעוו רעד ןיא לודג

 עכעלטנירג ַא ןעמוקַאב ךָאנרעד ןוא ,יקסווָאק
 ואוו ,גרוברעטעּפ ןיא גנודליב עשילַאקיזומ

 העּפשה רעד רעטנוא ןלַאפעגרעטנורַא זיא רע

 -וטס ,רעקיזומ עגנוי ןשיוװצ גנוגעװַאב ַא ןופ



 ןֿבעל ןשידיה ןיה תנינג

 ,עירָאטַאװרעסנָאק רעגרוברעטעּפ ןופ ןטנעד

 גנופַאש-קיזומ רעשידיי וצ דיז ןבענרעביא וצ

 ןא ןופ תודופו יד ףיוא ךיז ןרױאב דרוח

 תעב .עיצידַארט-קיזומ רעשידיי רעטלַארוא

 -ייוורעד לסיב ַא ,רעקיזומ עשידיי ערעדנַא
 -עג ןבָאה ,לַאװק-סקלָאפ ןשידיי ןופ עטרעט
 ךיז ןיא ןקעוורעד וצ ןערַאטס ךיז טפראד

 טָאה ,ןטפַאשקנעב עשידיי עטדמערפענּפָא

 ןייק ןָאטנַא טפרַאדעג טשינ דיז יקסווָאניסַאו

 ןייז דרוד זיא רע לייוו ,וצרעד חוכ ןלעיצעּפּפ
 -לופ ןיא טקנוטעננייא ןעוועגנ ,ננואיצרעד

 רעטלַא-תורוד-רוד ןוא טייקשידיי רעקיטולב
 ןייֵלא ךיז ןופ יװ טָאה ננַאזענ רעשידיי

 םיא זיא ןבילבענ .םיא ןופ ןעגנוזענסיורַא

 וצ ידכ ,שילַאקיזומ ריז ןדליבסיוא וצ זיולב

 ןשיטילַאנַא ןטימ ןרעדילנרעדנַאנַאפ ןענעּק
 ןיא ןנַארטענ טָאה רע סָאװ ,ץלַא ּסָאד שוח

 -רעד סאד טאה רע יװ םעדכַאנ .קמשב ןיז

 -ידיי וצ ןבענענרעביא ךיז רע טָאה טכיירג

 ."המשנ ןוא בייל טימ גנופַאש-קיזומ רעש

 -נַאקַאב רעד טָאה היול רעד ןופ גָאט םוצ

 -עצעמ-תונזח ןוא רעוט-ללכ רעקרָאי וינ רעט
 יד ןופ רענייא ,ןרעטשנענרַאמ השמ טאנ

 ואוו ,לוש רעד ןופ םינקסע עטסכיירסולפנייא

 רעקילייה ןיא ןענַאטשעג זיא יקסווָאניסַאי ןזח

 ןיא ףור א ןזָאלעגסױרַא ,וימי ףוס דע טסניד

 סחנּפ ןקיבייארַאפ וצ עסערּפ רעשידיי רעד

 .ןעמָאנ ס'יקסווָאניסַאי

 טקישעגסיױרַא טָאה רע סָאװ ףור ןייז ןיא

 ןפ רע רערַאפ ןוא דניירפ טכיירפאצ יד ןצ

 -עגנַא ןרעטשנענרַאמ טָאה יקסווָאניסַאי ןזח

 ,השורי רעכיירטסיינ רעסיורגנ רעד ףיוא ןזיוו

 ןופ ליפ .ןזָאלעגרעביא טָאה רטפנ רעד סָאװ

 ךָאנ ןענייז םיריש ןוא סעיציזָאּפמָאק ענייז

 -שידיי יד ןוא ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טינ

 -ענ ליפ ייז ןופ טלָאװ טלעוװו עשילַאקיזומ

 .ןענואוו

 ןשטנעמ ןייא ןיא ןעניפעג וצ ןטלעז זיא'ס,

 -נעלג ַאזַא ,טייהנעמַאקלופ עלופרילָאק ַאזַא

 ןופ ,תוחוכ עקיטסייג ןופ סוגנעמַאזוצ ןדנעצ

 יו ,ץרַאה קידנליפ ףיט ןוא הבשחמ רעכייר

 ןזה טריציפינַאזרעּפ רעלרעה ױזַא טָאה'ס

 - - שמ יה "''ההחווא: ויהאגו החוסת
 נעגר עי ו = םייוו צ ןענרָאמ הו ט = קסווָאניסַאי סחנּפ

 ןבלעז ןייז ןיא טריטנעצקא ןרעטטש האר ר הריופ יייפ ייאג י*-יזריזוי * !6ריא*

 רו יאגיוי דוצארזו6 הויר ןֵפ ןפס יוא םעוו ריז
 צ !אאו ,/וו-ע טש י'= קעפ ןא טעוװ וע ז

 * + ר ''א* ז!דרי * י'יווי א 6זר ר יזוו * וי א

 :רובכה תארי ןוא עדריוו טימ ןענַאטשענ זיא

 ז+ יי ר - א - עצנ 0 רווד םתייאג *
 ,עניב-טרעצנָאק רעד ףיוא

 ןוא ןטָארטעגפיוא ןיילַא זיא רע ואוו
 ךרוד ןרָאװעג ןגַארטעגרַאפ  ןענייז קרעוו ענייז
 ןלעפסיוא טעוװ רע ןוא ,רעלטסניק ערעדנַא
 תונזח ןוא םינזה ,טניירפ רעטנזיוט ענייז

 "יי 4 ב
 ןעבָאהביל,

 ראפ ךָאוו א ;רימ וצ ו ןיג

 -מורַא יקסווָאניסַאי ןזח דיז טָאה ,הריטּפ

 עסיורנ ןוא רענעלּפ טימ לופ א

 ןוא עשילַאקיזומ עקידרעטייוו רַאפ 0

 תובהלתה טימ .ןעגנוטסעמראפ עשירַארעט

 -יירגוצ רעד ןנעוו טימ ךיוא רימ רע טלייט

 דנַאב ןטייווצ ַא םענייז ןופ קורד םוצ גנוט
 אפ

 וירב זטצעל ןייז ןי א ּ!= * יו א

 ןיימ טקערטשעגסיוא בָאה דיא יװ םעד דָאנ
 -עגסיורַא ןוא עצילַאּפ רעכיוה ַא וצ טנַא

 -ַאמ עטגיטיוקרַאפ ןוא עטביוטשרַאפ טּפעלש

 ייז בָאה ךיא .1929 רָאי 0 ךָאנ ןטּפירקסונ

 נייוועצ ךיז שממ ןוא טכַארטַא

 .טיירגענוצ ןטּפירקסונַאמ עֶלַא ןענייז טצ

 ש

 -ענ ךיא בָאה ןטּפירקסונַאמ יד ןשיווצ,

 ,"ןיילַא, עניימ דיל עטגיילענייב יד טָא ןענופ

 והילא טניירפ רעזדנוא ןופ עלעווירב ַא טימ

 יד ךיוא ןוא סע טנעייל .ה"ע יקסווָאקדולאז

 -סייגַאב ױזַא ןעוועג זיא רע העכער ןופ דיל

 ...טרעט

 וויירב רעטרעפטנעענּפָא ןיימ זיא רעדייל

 געט עקינייא טימ .טגיטעּפשרַאפ ןיוש ןעוועג

 ןעוועג ןיוש יקסווָאניסַאי סחנּפ זיא רעטעּפש

 .זדנוא ןופ ןסירעגקעװַא

 -עג קיבייא ףיוא טָאה סיר רעסיורג רעד

 טניירפ ענייז ייב רעצ ןוא קיטייװ ןפיט ןזָאל

 .רערערַאפ ןוא
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 ץראוש בעי

 רענאקירעמא ןיא רוגיפ עדנטייל עבושח א

 -ופטסנידראפ רעד ןעוועג זיא רענאל-םינזח

 טימ טָאה רעכלעוו ,ץראווש בקעי ןזח רעֶל

 ןטָארטראפ ראי 38 ןופ ךשמ א רובכ סיורג

 יד ןופ ענייא ,ןורושי ינב. ןופ דומע םעד
 רענאקירעמא ןפיוא ןלוש עטסטנענימָארּפ

 ןיא לוש עטסטלע עטייווצ יד ןוא טנעניטנָאק

 קירוצ רָאי עקינייא טימ טָאה סָאװ ,קרָאי וינ

 .ייליבוי ןקירָאי טרעדנוה םעד טרעייפעג

 קסלָאדָאּפ ץענעמאק ןיא רענעריובעג א

 ןקיטרָאד םייב ןעגנוזעג ןייוולנניי רע טָאה

 .הבישי ןיא טנרעלענ ןוא קינלָאקש קחצי ןזח

 עלוש-םינזח רעניוו ןיא רע טרידוטש רעטעּפש

 ףסוי ןזח ןטמיראב ןופ גנוטייל רעד רעטנוא

 ןיא ךיוא טנרעלעג קיטייצכיילג ןוא רעסאוו

 גנאזעג ערעּפָא עימעדאקא-קיזומ רעקיטרָאד

 .קיבאה ץנארפ רָאסעּפָארּפ ייב

 ןייק ןעמוקעג ץראווש ןזח זיא 1909 ןיא

 לּפמעט ןופ גנודאלנייא רעד ףיוא עקירעמא

 .אינישזדריוו ,קלָאפרָאנ ןיא לא תיב,

 ןעוועג זיא רע סָאװ רָאי 4 יד ןופ ךשמ ןיא

 ךיז ץראווש ןזח טָאה אינישזדריוו ןיא ןזח

 ץינלאטפ ןתנ

 ןשידיי םעניימעגלא ןפיוא ךיוא טריזיוויטקא

 טרָאד זיא סרעדנוזאב .טיבעג ןשילאקיזומ

 ןופ וטֿפיױא ןייז ןרָאװענ טצאשענּפָא קרַאטש

 סָאװ ,ןייאראפ ןשילאקיזומ-שידיי א ןדנירג

 -לעזעג-רוטלוק רעקיטכיו א ןרָאװעג זיא

 .עדניימעג רעד ןיא רָאטקאפ רעכעלטפאש

 ןופ ןפורעופירא רע טרעװו 1912 ןיא

 ןייא טימ ןוא ןילקורב ןיא ?לּפמעט "ןויצ רה;

 ןרָאװעג ןדאלעננייא רע ןיא רעטעּפש רָאי

 רעד ןופ טמא-תונזח םעד ןעמענראפ וצ

 םוקמ אלממ סלא עדניימענ "ןורושי ינב?

 -עג ןיא רעכלעוו ,ףָאראמשטראק ןזח ןופ

 א טסניד רעשינרוטיל ןיא טרָאד ןענאטש

 .רָאי 40 ןופ דשמ

 טעדנירגענ ץראווש ןזח טָאה 1919 ןיא

 -עוועג ענייז .טוטיטסניא-םינזח םענענייא ןא

 גָאט וצ טנייה ןעמענראפ םידימלת ענעז

 -רעסנַָאק ענעעזעגנָא ןיא סנטסַאּפ עשינוח

 .עקירעמא רעביא סעדניימעג עוויטאוו

 ןשירָאטיזַאּפמָאקשינרוטיל ןפיוא ריוא

 -ריווסנביול א ןזָאלעג ץראווש ןזח טָאה טיבעג

 ענייז טכער ןקיטעטשאב סָאד .דרָאקער ןקיד

 ,'בקעי יריש , קרעװ עטכעלטנפעראפ סקעז
 ראפ ,הנשה לכמ תוליפת ןייא ןסילש סָאװ

 ןייז ןוא גנוטיילגאב ןאגרַא טימ רָאכ ןוא ןזח

 ןיא ןענישרעד (הנשה שאר ראפ) קרעוו טצעל
 לוש ןייז ןופ ןעמָאנ ןטימ טרילוטיט ,2

 .?ןוהושי ינב;

 רָאנ טשינ ןייא ןסילש קרעװ עטנָאמרעד יד
 -עבילקעג ריוא רָאנ ןעגנורינַאּפמָאק ענענייא

 -ייטשסיוא ערעדנא לָאצ א ןופ ןעגנופַאש ענ

 ןקידרעירפ ןופ ןרָאטיזַאּפמָאק-םינזח עדנע

 םיא ךרוד טרישזנַארַא ןוא טריזיליטס ,רוד

 רעשילאקיזומ רענרעדָאמ רעטכייל א ןיא

 .םרָאפ

 טימ ןעזראפ ךיוא זיא קרעוו עטצעל סָאד

 ,טעטעיּפ סיורג טימ ןבירשעג ,טרָאװרָאפ ַא

 -אר ,"ןורושי ינב , ןופ רעריפ ןקיטסייגנ םנופ

 -ערּפ רעקיטציא ,ןיײטשדלָאג לארשי .רד ייב

 סערגנָאק ןשידיי רענאקירעמא ןופ טנעדיז



 ןבעל ןשידיפ ןיפ תנונג

 טימ ,ניהנמ רעשיטסינויצ רעלעבאטָאנ ןוא

 רָאי 34 ןופ ךשמ א זיא ץראווש ןזח ןכלעוו

 רעד ןופ טסניד רעקילייה ןיא ןעוועגנ ןעמאזוצ

 .לוש רעבלעז

 -יא יד ןופ ןעווענ דימת זיא ץראווש ןזח

 דנאבראפ-םינזח ןופ םינקסע עטסנבעגעגרעב

 רע ןכלעוו ןופ ,עדאנאק ןוא עקירעמא ןופ
 נייז .טנעדיזערּפ ןעוועג ןרָאי לָאצ א ןיא

 -ָאק ענייפ ןוא ןרעינאמ עשיטאדקָאטסירַא

 םיא וצ ןפורעגסיורא ןבָאה גנואיצאב עלאנעל

 טָאה מ .ןעייר עשינזח יד ןיא גנוטכא סיורג
 םניא ץנירּפ א וצ יװ ןניוצאב םיא וצ ךיז

 רע זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא .רענאל-םינזה

 ןרוניפ עטסכיירסולפנייא יד ןופ ןעוועגנ ךיוא

 -מעסא סרָאטנַאק, רעוויטאוװרעסנַאק רעד ןיא

 ןבילבראפ טייצ רעבלעז רעד וצ רעבָא ,"ילב

 .טמיטשעג שיסקָאדַאטרַא

 םעד ץראווש בקעי ןוח ןיא ןברָאטשענ

 .קרָאי וינ ןיא ,1995 ,ינוי ןטדס

 רעמאזימ רעקיראיננאל ןייז ןופ העּפשה יד

 ןרק תמרה תבוטל טייקיטעט רעוויטקודַארּפ

 .ןרוּפש עקיד תורוד ןזָאלעג טָאה תונזחה

 ַאקשטאק ןרהא

 רעלאנָאגאניס רעד וצ גארטייב רעקיגָאװ א

 ןרהא ןזח ןופ ןעגנופאש יד ןענייז קיזומ

 לטרעפ א רעביא טָאה רעכלעוו ,ָאקשטאק

 םעד ןעמונראפ קיד'תובישח טרעדנוהרָאי

 .קרָאי וינ ,,דסח ישנא, לּפמעט ןיא דומע
 -ינַאּפמָאק עשיגרוטיל עכיירלַאצ ענייז ןופ

 -ונעגפיוא טוג רָאנ סרעדנוזַאב זיא ןעגנור

 קרעװ טכעלטנפעראפ ןייז ןרָאװעגנ ןעמ

 -סעטָאג טנװַא קיטיירפ א) 'ןרהא תדובע?
 -יילנאב-?גרָא טימ רָאכ ןטשימעג ראפ טסניד

 ביול עמעראוו ןפורעגסורַא טָאה סָאװ ,(גנוט

 ןרָאװעג טריטּפָאדא ןוא רעקיזומ ןופ קיטירק

 זיא'ס שטָאכ .סעדניימעג ענרעדָאמ ליפ ןיא

 סע זיא ,טרינאּפמַאק ?ליטס םענרעדָאמ א ןיא

 תונזח רעלענַאיצידארט רעטלא רעד יירטעג

 -ענ טקריוואב קראטש ןיא רע רעכלעוו ןופ
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 טסטשטאס ןרהא

 רעטלא רעד ןיא ןרָאי טננוי ענייז ןיא ןרָאװ

 .םייה

 ןרָאװעג ןיוש לד'נרהא זיא רָאי סקעז וצ

 לטעטש-טרובעג ןייז ןופ ןזח םייב ררושמ א

 .(עינרעבוג רעשילאק ,אטראוו) ןליוּפ ןיא
 הבישי רעשילאק ןיא קידנענרעל ךָאנרעד

 -ווָאקדולאז חנ 'ר ןזח-טָאטש םייב רע טגניז

 ןיא קיזומ ןרידוטש רע טרָאפ רעטעּפש .יקס

 .ןילרעב

 -ןָאטיראב עלופגנאלק עטלושעג דייר ןייז

 םיא ןבָאה שינעטנעק עשילאקיזומ ןוא עמיטש
 ןשיווצ ןרעוו וצ גנוי רָאנ ךָאנ טכעלנעמרעד

 .עּפָארייא ןיא םינזח ענעעזעגנָא יד

 -עמא ןייק ָאקשטַאק ןזוח טמוק 1921 ןיא

 רעד ןופ ןעמונעגפיוא טרעװ רע ואוו ,עקיר

 טרעוװ ךָאנרעד .קרָאיוינ ןיא לוש רעמינַאלס

 עדניימעג ,יניס רה, ןופ ןעמונעגקעווא רע
 ןשידיי ןיא רעטעּפש ןוא טירטס טייטס ףיוא

 רע זיב ,שובטעלפ ןיא רעטנעצ יטינוימָאק

 ןכעלגנעלסנבעל א ףיוא טרישזאגנא טרעוו

 -אב ןיא רע ואוו ,,דסח ישנא, ןיא ןטסָאּפ
 יא עדניימעג רעצנאג רעד ןופ ןרָאוװעג טביל

 .ןזח סלַא יא ,שטנעמ סלא

 -נוא טייהקנארק ערעווש א טָאה רעדייל

 .טסניד-תונזח ענעביוהרעד ןייז ןכַארבענרעט



 -טאק ןזח ךיז טניפענ טייצ ערעגננעל א ןיוש
 טָאה ווא /ןירַא ָאטאנ ס רענילקורב א ן

 ןייז ןצעזרַאפ 0 שיק םוינ העט

 יקסרואקליסאוו בקעי

)1944-1886( 

 יקסטחאסליסאו .ל ,

 עשירעפעש עטסלאעדיא יד ןופ רענייא
 יא רעגאל-םינזח רענאקירעמא ןיא תוחוכ
 -יורג רענעברָאטשראפ קיטייצירפ רעד ןעוועג
 ,יקסווָאקליסאוו בייל בקעי ליכשמו ןגנמ רעס
 -לָאג םעד ןטלאהעגנָא דעלרעה טָאה רעכלעוו
 יד ןופ טסוג-תונזח םענייש ןופ םעדָאפ םענעד
 ךייר ענעגנולעג ענייז .תורוד ענעגנאגראפ
 -ַאטישטער ןוא סעיציזַאּפמָאק עשידָאלעמ
 רעייז ןיא םינזח רס א ןפלָאהעג ןבָאה ןוויט

 .ערעיראק

 גנערטש ריז טָאה יקסווָאקליסאוו .? .י

 רעשיסאלק רעקידרעירפ רעד ייב ןטלאהעג

 -ּפָארא ךיז טלָאװעג טינ ןוא הטיש רעשינזח

 -תונזח רענאקירעמא ןקיד'הרשּפ םוצ ןזָאל

 רעגייטש

 טָאה'ס יו ןעוועג רע זיא תונזח ןיא;

 א ןיא ה ע רעסייוו עשוהי טקירדעגסיוא ךיז

 -רע ס יקסווָאקליסאוו וצ גנוצאשּפָא רעצרוק
 -אעדיא רעסיורג רעד -- *טייצרָאי ןעטש

 -ןאפ ןימ א ןיא טבעלענ טָאה סָאװ ,טסיל

 תונזח םענייש םעד ןופ טלעוו רעשיטסאט

 ,יקסווָאקאווָאנ ,רעלדא ,יקסווָאדנאוועל א ןופ

 יראפ יד ןופ םינזח ערעדנא ןוא שטיווָארעג

 רע זיא טפיטראפ יוזא ןוא ;תורוד ענעגנ

 זא ,ןעגנופאש עשילאקיזומ ענייז ןיא ןעוועג

 טייב םיא םורא יו טקרעמאב טינ טָאה רע

 ןיא תונזח םעד ןופ ןזעוו רעצנאג רעד דיז

 תונזח סָאד ןסאּפוצ ףראד ןעמ ןוא ,עקירעמא

 עניה יד ןיא ענאל רענ 2 העה וצ

 -עג טינ טושּפ טָאה רע .ןלוש רענאקירעמא

 -רעטנורא לסיב א טעט טינ רעדָא ,טנעק

 עכעלוו ןיא ןטייקכיוה עכיוה יד ןופ ןעמוק

 !שינזח ענייז קידנפאש ןענופעג ךיז טָאה רע

 רע זיא ןייז ןעק עקאט ראפרעד ןוא ,קרעוו

 -אקירעמא ענייז ןופ ליפ ןופ ןרעיודאב םוצ

 ןדיי-לוש יד ןופ טינ יאדוא ןוא ןנעלַאק רענ

 ."ןרָאװעג טצאשענּפָא קירעהעג יו

 -ליסאוו טָאה העּפשה-תונזח עטשרע ןייז

 רעמינָאלס עשַאי ייב ןעמוקאב יקסווָאק

 וא טָאה רע ואוו ,ענדָארג ןיא (רעלושטלא)
 רע טגניז רעטעּפש .הבישי רעד ןיא טנרעלעג

 יּפש ןזח ייב לוש-טָאטש רעקָאטסילאיב ןיא

 טנעגיריד-רָאכ ךָאנרעד טרעוו ןוא יקסנאל

 .שילאק ןיא (יקסווָאקדולאז) רעדיל חנ 'ר ייב
 עטשרע ענייז ןיוש ךיוא ךיז ןזייוואב טרָאד

 רעבָא טיצ םיא .סעיציזָאּפמָאק ענעטָארעג

 טצעז רע ואוו ,עשראוו רעטנעצ ןסיורג םוצ

 עטנענימָארּפ ייב םוידוטש-קיזומ ןייז רָאפ

 םעד קיטייצכיילג טריגיריד ןוא ןרָאסעּפָארּפ

 רעד טרָאּפ רע .יקצינראז השמ ןזח ייב רָאכ

 רָאטױא ןשינזח םוצ גרעבסגינעק ןייק רָאנ

 -נָאק ךיוא טנרעל ןוא םיובנריב דראודע טעט

 !ךאבעיפ ָאטטָא רָאסעּפָארּפ ייב טקנוּפָארט

 -רעסנָאק רעשנרעטש רעד ןיא רעטעּפש טנרעל

 -אב עשילאקיזומ ןייז .ןילרעב ןיא עירָאטאװ

 ,טרעדנואוואב ןעמעלא ךרוד טרעוו טייקטבאג

 -רעב יד ןשיווצ םיא ןגעוו טדערעג טָאה ןעמ

 .1989 ,25 יאמ ,"לאגרושז ןגרָאמ, (*



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 -וקא םעד ןגעוװ יוװ ןטנעדוטס-קיזומ רעניל

 ."ןעווָאהטעב ןשידיי ןקידנעמ

 זא טלָאװעג םינּפא רעבָא טָאה ?רוג רעד

 .ןזח א ןרעוו לָאז רע

 עשינזח ןטלאהעגנָא רָאי עקינייא טָאה רע

 ךָאנ .עטיל ןיא ןוא דנאלננע ןיא סנטסַָאּפ

 -אוו ןזח טמוק המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 טצעז רע ואוו ,עקירעמא ןייק יקסווָאקליס

 -עש עשיגרוטיל ןייז גנואווש ןלופ טימ רָאפ

 ןוויטאטישטער ענייז ןופ לָאצ א .טייקשירעפ

 ןענייז ,ןעמ טלאה ,סעיציזַאּפמָאק-רָאכ ןוא

 ןשילאנַאנאניס רעזנוא ןיא ןעלרעּפ עטכע

 -יזומ רענרעדַאמ טכע ןיא םגנה .רצוא-הניגנ

 -עג רעבָא ייז ןענייז ,גנוטייבראאב רעשילאק

 ןשידיי ןקיטכיר םעד ףיוא טריזאב ןוא ןבירש

 .הלפתה חסונ ןלענָאיצידארט

 ייוצ ענייז ןעוועג ןענייז ותעב רבד א

 ןטעוד ,,ךמע תנר, ןוא "הלפתו הנר, קרעוו
 -רָאכ ןעוו טייצ א ןיא .נ"י ראפ ןטעצרעט ןוא

 יד ןיא זיא םענראפ ןרעטיירב ןופ גנאזעג

 טּפמורשעגנייא קראטש ןלוש עשינאקירעמא

 -ייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג רע זיא ןרָאװעג

 ךעלקריוו ןענייז קרעוװו עכלעזא זא ,גנוג

 לב שיטקארפ ןוא ותעב בדז =
 ןרינאּפמָאק וצ טימאב ךיז טָאה רע .תועדה

 טכע ןוא טכייל ;טסייג ןלענַאיצידארט ןיא

 רערעהוצ רעד יו רעגניז רעד זַא ױזַא ,שידיי

 ןענייז .סונעג ןטשטניוועג םעד ןבָאה ןלָאז
 רעייז ןרָאװעג ןעגנופאש עקיזָאד יד עקַאט

 -אב ,םינזח רענאקירעמא ןשיוװצ ראבמעננָא

 טימ ןענוואד סָאו עקינעי יד ייב סרעדנוז

 .ןרָאכ ערענעלק

 תונזחה ךרד ןיא ןגיוצרעד דיוא טָאה רע

 -ייא עכלעוו ןופ ,םידימלת לָאצ ערעסערג א

 עטנענימַארּפ ראו טציא ןעמענראפ עקינ

 .ןלייט-דנאל ענעדיישראפ ןיא סנטסָאּפ

 -טנפעראפ ךיוא טָאה יקסווָאקליסאוו ןזח

 עשינזח ליפ ןיא םיריש עשיאיירבעה טכעל

 .ןבאגסיוא

 טימ) רעדיל עשידיי עטסאפראפ ענייז דיוא
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 טייצ ערעגנעל א ןענייז (גנוטיילגאב ַאנַאיּפ
 -ָאידאר ןוא ןטרעצנָאק ףיוא ןרָאװעג טרעהעג
 .סעיצידיוא

 ןאסניװעל השמ

 -עמא ןיא םינזח ענעעזעגנָא רָאנ יד ןשיווצ

 ,ןָאסניוװעל השמ ןעוועג ןרָאי לָאצ א זיא עקיר

 -ער רענעביוהעג א טימ ןעמוקעג זיא רעכלעוו

 16 ןעוועג זיא רע ואוו ,קסנימ ןופ עיצאטוּפ

 ןוא לוש-רָאכ רעקיטרָאד רעד ןופ ןזח רָאי

 רעד ןופ רָאסעּפַארּפננאזעג ךיוא קיטייצכיילג

 .עירָאטאװרעסנָאק סגנוריגער רעשיסור

 דומלת הדמתהב טנרעלעג טנגוי רעד ןיא

 -עג ןייז ןופ הבישי רעד ןיא םיקסוּפ ןוא

 ,עינרעבוג רעקסנימ ,ַאניזערעב לטעטש ןריוב

 ןטסואוואב םייב קסנימ ןיא רע טנניז ךָאנרעד

 ןטָאנ קידנענרעל ,ןָאזלעוװאש לארשי 'ר ןזח

 קיטנורג ןרידוטש ףיוא טייצ ליפ טעמדיוו ןוא

 -ארּפש עשיאייּפָארייא לָאצ א ןוא שיאיירבעה

 קָאטסילאיב ןיא ךָאנרעד קידנעמוקנָא .ןעכ
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 ךיוא רע טיג רָאכ סנאמרעב ןיא רָאנעט סלא

 רע טרָאּפ רעטעּפש .סעיצקעל עשיאיירבעה
 ךָאנרעד טיינ ןוא סעדָא ןיא קיזומ ןרידוטש

 .עירָאטאװרעסנָאק רעגרוברעטעּפ ןיא רעביא

 רעד ןיא עלעטש תונזח רעטשרע ןייז ףיוא
 -אר ךָאנ דיילג) לוש רעשירעקעה רעסעדָא
 רע .ןעוועג םש הנוק דיג ךיז רע טָאה (ןינמוז
 רעד ןופ עשראוו ןייק ןפורעגסיורַא טרעוו
 -עג ןיא רע ואוו ,לוש סקישזָאנ רעטסואוואב
 -עג ןדאלעגנייא זיא רע זיב רָאי 4 ןענאטש

 זיא קסנימ ןיא .לוש-רָאכ רעקסנימ ןופ ןרָאװ

 םסרופמ זיא רע ןוא ןגיטשעג עמָאנער ןייז
 גנאר ןכיוה ןופ ןזח סלא רָאנ טינ ןרָאװעג
 ןופ רענניז רעטנכייצעגסיוא סלא ךיוא רָאנ
 -לעװ ןופ ןטרעצנַאק ערעדנא ןוא סעירָאטארַא
 .ראוטרעּפער-גנאזעג ןכעלט

 -ַאיצולַאװער יד ךָאנ ענאל ערעכיזמוא יד

 -ראפ וצ םיא טגניווצ ןשינערעקרעביא ערענ

 עקירעמא ןיא קידנעמוקנָא

 ירעש. םניא ןזח סלא ןעמונענפיוא רע טרעוו

 ךיוא ךיז טיג רע .סקנַארב ןיא "רעטנעס ןויצ

 קידנפאש ,טכיררעטנוא ןשילאקיזומ טימ ּפָא

 ןוא קיזומ ראפ עידוטס ענענייא ןא רעטעּפש

 -עוו ןעלקיטרא עדנרעלאב ענייז ךיוא .גנאזעג

 -עג ןבָאה קיזומ רעניימעגלא ןוא רעשידיי ןעג

 -אקיזומ ןיא טייקמאזקרעמפיוא סיורג ןניוצ

 יד טרעכייראב ךיוא טָאה רע .ןעייר עשיל

 .סעיציזָאּפמָאק לָאצ א טימ עינרוטיל עשידיי

 .דנאלסור ןזָאל

 ריז ןָאסניוװעל ןזח טָאה ןרָאי עטצעל יד

 ןיא רעטלע ןפיט ןזיב דובכ ןיא טבעלעגסיוא

 בשוי רעד ןעוועג זיא רע ואוו ,?ארשי ןץירא

 רָאסעפָארּפ ןוא םינזחה תדוגא ןיז ןופ שאר

 .עירָאטאוװרעסנַאק-קיזומ רעד

 ןופ

 ןיא ןָאסניוװעל השמ ןוח זיא ןברָאטשעג

 ןופ רעטלע ןיא ,1955 ,ינוי ןיא ,ביבא ?ת

 ,רָאי 8

 ןטטה?אוו עלעבייל

 ןאמדלאוו עלעבייל

 םינזח ענעריובעג-רענאקירעמא יד ןשיווצ

 -ייֵל רעטסטנענימָארּפ רעד קפס ןָא טציא זיא

 ןענוואד רעקיטראנגייא ןייז .ןאמדלאוו עלעב

 טנַאמרעד טסוג ןשינזח ןווָאבראקס ןטכע ןיא

 ,טגָאזעג רעקיטכיר ,ןזח ןשימייה םעד זנוא

 -ניירא תלוכיב זיא סָאװ ,הלפת לעב ןקיצראה

 ןוא תובהלתה ןיא םיללּפתמ יד ןעגנערבוצ

 .זאטסקע ןזעיגילער

 ןייפ אזא ןגעוו ךיז ןטכארטראפ רימ ןעוו

 טליוו ,חכ ןשינזח רענאקירעמא ןטבַאנַאב

 הרעשה ענעמונעגנָא יד ןפראווּפָא טסיירד דיז

 -סיורא לבַאּפַאק טינ זיא ןדָאב רעגיה רעד זא

 סע .ןטקורָארּפ עשינזח עטכע ןעגנערבוצ

 טיילגאב ןוצר רע'תמא רעד ןייז רָאנ ףראד

 רעקירעהעג ןוא טנַאלַאט םענעריובעגנייא טימ

 ןעק טרּפ םעד ןיא  .גנוטיירגוצ רעקיטסייג

 א ראפ ןעניד ןאמדלאוו עלעבייל ןזח זנוא

 ,יּפשייב ןטוג רָאג

 -דלאוו זיא דלעפ-תונזח ןיא ןטָארטעגניירַא
 -אב ןקיטסייג םענייפ ַא טימ גנוי רָאנ ןַאמ

 -רָאי-הינ א ןיא הדמתהב קידנענרעל .שזאנ

 קירעהעג ךיז קיטייצכיילג רע טָאה הבישי רעק

 סיוא ייב קידנעגניז ,הניגנ טימ טּפאזעגנָא

 טריוויטלוק ךיוא טָאה רע .םינזח עדנעייטש

 -ָארּפ-ננאזעג ןטסואווַאב ַא ייב עמיטש ןייז



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 םוצ ןטָארטענוצ זיא רע ןעוו זַא ,יוזא רָאסעּפ

 טסיירד טליפעג ךיז רע טָאה ןזח סלא דומע

 -סייגאב ןוא ?יגרו ןקזכ עדריוו טימ לופ ןוא

 לענש זיא ןעמָאנ ןייז .רערעהוצ יד טרעט
 רָאנ ,קרָאי-וינ ןיא רָאנ טינ ןרָאוװעג םסרופמ

 .דנַאל ןרעביא טייוו ןוא טיירב ךיוא

 קראטש ןענייז ןטאלּפָאפאמארג ענייז

 עשידיי ןיא ל?ייטנָא ןייז דיוא .טיירּפשראפ

 -ענ רעלוּפָאּפ רעייז םיא טָאה ןעמליפ-גנַאלק

 .טכַאמ

 קאל- = אי קש) המלש

 טָאלב .ש

 טכער געמ עקירעמא ןיא רעגאל-םינזח רעד

 םענעטָארעג םענענייא ןא ךָאנ טימ ןריצלאטש

 -לעוו ,קָאלב (סלראשט) המלש ןזח טקודָארּפ
 טנפאוואב טונ דומע םוצ ןעמוקעג זיא רעכ

 טימ ןעמאזוצ שינעטנעק רעשילאקיזומ טימ

 -ליב רעשימעדַאקַא טימ דיוא יוװ ןסיוו ןשידיי

 .(טסירוי רעטריאודאדג) גנוד

 וצ רע טָאה קרַאי-וינ ןיא רענעריובעג א

 ןסיז ןייז ףיוא ןעגניז ןעמונעג ןיוש רָאי ?

 ןייא טימ ןוא ,רָאכ ןלאגָאנַאניס א ןיא טלא

 םינזחה לודג םוצ ןעמווקעננָא רעטעּפש רָאי

 טָאה רע ןעמעוו ייב ,ל"ז טאלבנעזָאר עלעסָאי
 ןעוועג ןח אשונ קראטש

 רעלאינעג סעלעסָאי ןופ העּפשה עסיורג יד

 רעטעּפש םיא טָאה רָאי 9 ןופ רשמב תונזח

 .ערעיראק רעשינזח ןייז ןיא טנידעגנ טונ רָאג

 לּפמעט ןופ דומע םעד גנוי ראג ןעמענראפ

 -עג זיא סע ואוו ,קראּפ ָארַאב ןיא .לאונמע,
 ןיטראווק לוואז יוװ זיר רעשינזח אזא ןענַאטש

 טָאה סָאד -- ,םילודנ םינזח ערעדנַא ןוא

 .ננוכיירגרעד עסיורג רָאנ א טניימעג דעלקריוו

 -רעביא קָאלב ןזח טרעוו רעטעּפש רָאי פ טימ

 ,'םולש ינב, לּפמעט ןכייר ןיא ןעמונעג
 .רנאלייא גנַאל

 ןרָאװעג טרישזאגנַא ךיוא זיא קָאלב ןזח
 ןוא דנאל ןרעביא ןטרעצנַאק עירעס א ףיוא

 רעייז .רעדנעל רענאקירעמא םורד ןיא ךיוא

 -ער עשינזח עליפ ענייז ןבָאה ןעמונענסיוא

 ןטירטפיוא עכיירלַאצ ענייז ןוא ןעגנורידרַאק

 רעבָא ץנענימָארּפ ןטסרעמא .ָאידאר רעד ףיוא

 -עט עכעלטנכעוו ענייז טפאשראפ םיא ןבָאה

 רע זיא טרּפ םעד ןיא .ןעמארנַארּפ-עיזיװעל

 -עמא ןיא םינזח עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג

 -עיזיוועלעט טימ ןייז וצ טריגעליווירּפ עקיר

 .ןטירטפיוא

 א ךָאנ ףיוא ןזייוונא טנעקעג טלָאװ ןעמ

 -סיוא ענעריובעג-רענאקירעמא לָאצ רעשּפיה

 טסנרע רָאג ןבָאה עכלעוו ,םינזח עטנכייצעג

 -וצ ןעמוקעג ןוא שדוקה תכאלמ יד ןעמונעג

 -ידיי ,רעשילאקיזומ רעקיטייזליפ טימ טיירגעג

 -וצ ןבָאה ייז .גנודליב רעניײמענלַא ןוא רעש

 .רלעפ-תונזח ןגיה םעד תובישח סיורג ןבעגעג

 שטָאכ ןזייוואוצנָא ןייז טרעווסנשניוו ָאד טעוו

 :ייז ןופ עקינייא ףיוא

 -ָאקשַאב .ש ,ןָאסמארבא .ה :(ב"א ןטיול)
 -יז .ס ,טאלבנירנ .ל .ה ,ןאמכאלב .פ ,שטיוו

 ,לענניר .מ ,שונאּפ .ח ,ןאמלעדייז ש ,רעל

 .א.א ףראש .ס
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 רעשיוא הש ם

 רעשיוא החשמ

 ןופ רענייא גָאט וצ טנייה זיא רעשיוא השמ

 ךרוד .עקירעמא ןיא םינזח עטסרעלוּפָאּפ יד

 ענייז ךרוד ,תועיסנ-טרעצנָאק עקידרדסכ ענייז

 סרעדנוזאב ןוא ןטאלּפױאפָאמארג 2
 רענליוו רעד, םליפ-ננאלק ןשי נזח םעד ךר

 -לוטיט יד בו רע ואוװ ,.'ל תיבה לעב

 יד ןשיווצ ןגָארטוצ ןעמַאנ ןייז ךיז טָאה ,לָאר

 -נא ליפ ןיא ןוא טנעני ןצנאנ ןופ ןדיי
 נידס רױא יע א ערעד

 ,עמיטש עשיטאמארד עקיטכערּפ ןייז .לארשי

 -ייז ,טנעמארעּפמעט רעשירעגניז רעקימאלפ

 -רעטניא עלופליפעג ןוא עיצקיד ערָאלק רע
 יד תולעחתה ןיא ןירַא ןעגנערב עיצאטערּפ

 .רערעהוצ

 -נָאּפס סרעשיוא ןעוועג זיא ?לענָאיצַאסנעס

 -ַאעט רעד ןופ תונזח וצ גנאגרעביא רענַאט

 ןרָאי ערערעמ זיא רע רעכלעוו טימ ,עניב-רעט

 -ייז טירש רעקיזָאד רעד .ןדנובראפ גנע ןעוועג

 קינייו טינ ןפורענסיורַא ותעשב טָאה רענ

 ןדיי עשיסקָאדָאטרָא יד דצמ טפאשרענגעק

 -ייטש ענייז רעבָא .רענאל-םינזח םניא טרפנבו

 ןבָאה טיבעג-תונזח ןפיוא ןגלָאפרעד עדנעג

 םעד טימ ןכאמ וצ םולש ןעוועג םרוג ךעלדנע

 רעשיוא השמ .ןליוורעדיוו םענעפורעגסיורַא

 רעטרעגריבעגנייא ןא שיטקאפ ןרָאװעג זיא

 רַאנ ןריברעוו וצ ןעננולעג זיא'ס ןעמעוו ,ןזח

 .רערעראפ ליפ

 רעד ןופ הקושת עשי'נזח עקידנגָאנ ןייז
 -עג רבוג רעטעּפש םינּפא טָאה טנגוי רעירפ
 ןעמוקאב ןוא ןגלָאפרעד עלארטאעט ענייז ןעוו
 .רומע םייב ןוקית א קירוצ

 ךאלאוו עשוהי

 ןוא ָאירַאסערּפמיא ,טנעגיריד-רָאכ)

 (רעגניז

 האסט 7

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ךאלאוו עשוהי

 "טלא. ןיוש רע טגניז רָאי 9 וצ .ןילָאװ - קצול
 (רעגילק) רעקצ 5 םירפא "ר רעטעפ ןייז ויִב

 .הבישי רעד ןיא קיטייצכיילג טנרעל ןוא

 טמענ ,עקירעמא ןייק רע טמוק 1912 ןיא - - ו :)

 ייב קרָאי וינ ןיא טכיררעטנוא ןשילאקי ומ

 ייב ןוא אטאסאר ירנעה ,ףָאנורב-:ןאטאלּפ
 .(רעסאוורעדליפ) רעסייוו עשוהי ןזח

 ן ז 6 קיװטנַא טייצ וע רו 5



 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ

 -פוק ,עמיטש עטאטנאק-סאב עכייר א םיא ייב

 אטאנאד ןרָאסעּפָארּפ יד ייב יז רע טריוויט

 רע .ינילעּפאק ַאישטורעּפ ןוא אסידאראפ .א

 -ָאס סלא ןרָאכ ענעדיישראפ ןיא ףיוא טערט

 -ידיי ןיא רעגניזסקלָאפ סלא ךעלדנע ןוא טסיל
 -אגרֶא קיטייצכיילג .ןעמארגָארּפ-ָאידאר עש

 -יס ןשילאקיזומ ןקיננאר-טשרע ןא רע טריזינ

 טנעגיריד סלא טערטראפ ןוא רָאכ ןלאג

 עטסטמיראב יד טימ סעלעטש עטנענימָארּפ

 .דנאל ןיא םינזח

 -ומ הניננס יד רע טריזינאנרא 1997 ןיא

 עטסעב יד טריטנעזערּפ ןוא "ָארויב לאקיז
 1928 ןיא .עּפָארייא ןוא עקירעמא ןופ םינזה

 ןיא טירטפיוא ןטשרע םעד רע טרישזנארא

 ןזח-טלעוו ןטסערנ םעד ראפ לָאה ינענראק

 ךָאנ .יקציוועסוק השמ ,טייצ רעקיטנייה ןופ

 -נעייטשסיוא ןופ עדאיעלּפ א רע טגנערב םיא

 ןזח-טָאטש ןטצעל רענליוו םעד :םינזח עקיד

 ןוא גרעבנעזָאר םירפא ןזח ,ןָאזלעדייא ףסוי
 יד ךיוא ;לארשי ןופ ןאמרעקא יאתבש ןזח

 -כיר ףלָאװ ,ןיוו ןופ ןייטשטיירק המלש םינזח

 -עדנא רעקילדנעצ ןוא עילארטסיוא ןופ רעט

 .ער

 ךאלַאו .י טָאה טייקיטעט ןייז קנאד א

 -ירעמא רעד ףיוא גנובעלאב א ןפורענסיורא

 .ענערא רעשי'נזחה רענאק

 עטנַאד יבצ

 -צעל זיא קרָאי וינ ןיא החּפשמ-םינזח יד

 םעיינ א ךָאנ טימ ןרָאוװעג טרעכייראב סנעט

 ןיא סָאד ןוא ,ןגָאזוצ סיורג טיג סָאװ ,חּכ

 .עטנאד יבצ ןזח רעטלושעג ןייפ רעגנוי רעד

 ןיא ,ןליוּפ ,קלאוואוס ןיא רענעריובעג א

 -עגסיוא ןיוש ריז זייוולנניי רע טָאה ,7

 רעד ןופ רַאכ םניא טסילַאס סּלא טנכייצ

 רעטייווצ רעד ןופ ביוהנָא םייב .לוש-טָאטש

 -לע יד טימ ןעמאזוצ רע טָאה המחלמ-טלעוו

 ןבילבראפ ןוא ץינערג םעד טצראוושעג ןרעט

= 

 'פ/

 א ואוו ,יצבלַאטפ ?טעטש ןשידנאלורסייוו ןיא

 ר"יאא-רההראא= .יאג יז ג-+ .י* ר אי י'א* ר
 .2ֹוׂש סקלָאפ | א ןטָא טעג ניירא ז נ ו

 עדאיּפמילא רענעמוקענרַאפ א ייב רעטעּפש

 רעגנוי רעד טָאה דנאלסורסייוו ץנאנ ןופ

 ןייז ראפ זיירּפ ןטשרע םעד ןענואוועג עטנאד

 ךיוא םיא טָאה סָאד .ןעגניז ןטנכייצעגסיוא

 -אקס ןעיירפ א ןעמוקאב וצ טכעלנעמרעד

 -אוורעסנָאק סגנוריגער רעקסנימ ןיא ּפישרעל

 סיורג ןעיצ ןעמונעג ףכית טָאה רע .עירָאט

 -ַארּפ-קיזומ עקיטרָאד ןופ טייקמאזקרעמפיוא

 ,עיצאטומ-םיטש ןופ טייצ רעד ןיא .ןרָאסעּפ

 וצ ןטָאבראפ םיא טָאה רַאסעּפַארּפ ןייז ןעוו

 ןליּפש טנרעלעגנ קיפיילפ ךיז רע טָאה ,ןעגניז

 .ָאלעשט

 ןעמוקענקירוצ עטנאד זיא המחלמ רעד רָאנ

 רעדייל ןיוש טָאה רע ואוו ,יצבלָאטס ןייק
 -אזוצ .ןענופעג טינ החּפשמ ןייז ןופ םענייק

 ןדיי עטכארבעגמוא רעטנזיוט ליפ יד טימ ןעמ

 ענייז דיוא ןענייז סיצאנ עשירעדרעמ יד דרוד

 .ןלאפעג תונברק םיבורק עלַא ןוא ןרעטלע

 -רָאּפ רעטייוו טריבורּפ ,שזדָאל ןייק טרָאפ רע

 ַאטינ ןיוש זיא'ס רעבָא ,םוידוטש-קיזומ ןצעז
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 -גע סע .ןענרעל םוצ ןליוװ ןֹוא גנומיטש יד
 ןויער רעקיצנייא רעד הומ ןיא םיא טרעב

 ןדָאב רעד ואוו ,דנאל םנופ ןפיולטנא וצ יוװ

 ןסָאגראפ ליפ יוזא טימ טקייווענכרוד זיא

 .טולב שיריי

 -דנע םיא טגנילעג טייקירעווש סיורג טימ
 טפראוו רע .עילַאטיא ןייק ןגָאלשרעד ךיז דעל

 ןצנאג ןערב ןכעלטנגוי ןצנאג ןייז טימ ןיירַא רי
 עירָאטאװרעסנַאק ןיא קיזומ ןענרעל ןצעזרָאפ
 ןח ןעניוװעג וצ םיא טקילגאב סע .םיור ןופ
 -עג םענייש ןופ ןרָאסעּפָארּפ עטסעב יד ייב
 -ַאטיא רעסיורג רעד ןעוו .(ָאטנאק לעב) גנאז
 טָאה ילישזד ַאנימַאשזדנעב רעגניז רעשינעיל
 -סייגאב קראטש רע זיא ןעגניז טרעהעג םיא
 -וג א טגָאזעגסיוארָאפ םיא ןוא ןרָאװעג טרעט
 -ישזד ףיוא .רעגניז ערעּפא סלא טפנוקוצ עט
 ןעמוקַאב עטנאד טָאה עיצאדנעמָאקער סיִל
 -ָארּפ-גנאזעג עטסטנעקרענא יד ןופ םענייא
 םיא טימ דיז טָאה רעכלעוו ,םיור ןיא ןרָאסעּפ
 .רָאי 3 רעביא ןבעגענּפָא קראטש

 -עמא ןייק טרירגימע עטנאד רעגנוי רעד

 טיול רע ןיא קרָאי וינ ןייק קידנעמוק .עקיר

 ןטָארטעגניירא םיבורק ענייז ןופ הצע רעד
 ךיז ןעמונעג הדמתהב ןוא הבישי רערימ ןיא
 רעד ןיא .ןסיוו ןשידומלת טימ ןענעפאוואב
 .תונזח קיטנורג ךיוא רע טנרעל טייצ רעבלעז

 -נאקאב רעד דיז טריסערעטניאראפ םיא טימ
 ענרָאמ השמ ןאמָאלעמ ןוא טאנעצעמ רעט

 -טנפע וצ געוו א םיא טנפע רעכלעוו ,ןרעטש
 -ענרעטנוא ערעסערג

 -נוי רעד .רעטקאראכ ןזעיגילער ןופ ןעגנומ
 רעסיורג רעד ןיא עדיתנ לענש טרעוו ןאמרעג
 ויב גנאל טינ טמענ סע .קרָאי וינ רעשידיי
 ןוא ןזה רעקידנעטשלופ א טרעוו עטנאד יבצ
 טלאה רעלטסניק דומע סלא נלָאפרעד ןייז

 .ןסקאוו ןקיד'רדסכ ןיא טציא

 ייב ןטירטפיוא עכעק

 רָאנעט עשיריל עטכייל עטלושעג ןייפ ןייז

 ןוא "ער. עקידנרירעּפָא-יירפ טימ) עמיטש

 (עגאל רעטשרעביוא רעד ןיא רענעט "ימ,
 -יא עקיסילפ עשירעלטסניק טכע ענייז ןוא

 -אוואצעמ ןיא עמיטש רעד ןופ ןעגנאגרעב

 -עדנואוואב סיורא טפור ָאטסעלאפ ןוא ַאשט

 א יו טקריו ןוא םיניבמ קיזומ ייב גנור

 .רערעהוצ יד ףיוא םאזלאב
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 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ 'רייה ייייי

 ןייבכרַאמ שריז = אפ 56 =

 דנאבראפ םינזח ןופ טנעדיזערּפ רעקיטציא

 וצ ןזח רעטשרע .עדאנאק ןוא עקירעמא ןיא

 -עילַאטיא רעד ןופ לוטיט-ןרע ןא ןעמוקַאב

 .גנורינגער רעשינ

 ןץיבכראמ שריה

 ָאו ,טאנעצעמ ןוא ןאמַאלעמ רעטסואווַאב

 סיילעג ליפ שילארָאמ ןוא לעיצנאניפ טָאה

 .דנאבראפ-םינזח ,רענאקירעמא ןראפ טעט

 ןרעטשגעגרָאמ השמ



ן'
, 

ו
א
ס
ג
א
)
 

' 

/8
40
8)
;א
88
1א
 

א'
 

'
2
ג
ט
א
ז
א
ט
א
ם
 

66
4:
?/
 

')
 

'
ס
ז
א
ט
א
ס
ס
ו
א
 

ףפ
 
2
(ג 
 ן

0
6
ג
ו
ג
 

'
ס
ז
א
מ
א
ס
ט
ו
א
 

4
4
8
0
6
0
 

' 

י
א
ט
צ
ט
א
)
 

עי
 

6
ש
ע
 

=
 

ש=
עט
.ט
 
 

0
 

ט
א
ס
0
6
ט
ט
ט
 

 ט(

. 

ס
ז
א
ה
ע
ו
ס
 

'
6
1
,
8
ט
 

ט'
 

{ג
} 

'8
:6
,4
8א
8 

'}
 

. 

'
ט
א
ז
א
ס
8
8
ם
 

')
 

'
ם
,
ג
א
ז
)
ו
א
ט
 
 ז
'
ס
ז
א
ט
א
ס
ס
ו
א
 

? 
6
0
0
6
 

'
ו
א
ס
ם
ג
ז
א
)
 
ם'
) 

8
8
 
ג
א
ו
ז
 

'}
 
'
8
6
6
0
 

'.
 
{
ו
ס
ט
ז
א
ז
א
)
 

ו
א
ט
ס
ה
ז
.
ת
ם
 

ח'
 
או
וו
זא
 
 

'
8
6
ם
ט
ט
 

'.
 
'
ג
ו
א
ט
ם
 

'.
 
68
86
 
טג
 

. 
ג'
 

, 
'
ט
א
ז
א
ו
א
 

'0
 
'
6
0
?
6
)
 

ע'
 ן

ס
א
ק
ס
6
0
(
ט
א
ט
 

ח'
 א
)
ז
ט
 

א'
 
י
{
ם
6
6
0
)
 
60
(ס
 
ע4
} 
6
0
8
6
 

'
/
9
6
ל
 
8
.
0
 

גה
ס.
הז
 
?
ס
א
 
,
 

עז
 ע
8 
ֹו
 ף
1
4
א
ז
ה
ה
 
א
 

0
6
1
.
8
4
6
א
 
ט
ם
 
1
6
0
6
)
8
0
1
 

. 
'
ס
א
)
ס
 

'
ס
ז
ט
ה
װ
ט
א
ס
ס
ו
א
 

 תט:086 { עי

 (ם8אוט

'} 

 טאוזחוםחסשוו'

' 

: 

 א

 םאזטסזחאו

 ם
- 

 ב ו ָב
: 
 ו

 צ

2 

4 

7? 
7 

2 

א
 

 א

 א

אא
אא
אא
אא
אא
אא
אא
אא
 

 א



 תונזח רעדאנאק
 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד טימ עדַאנַאק םנה

 םנופ םיטרּפ עלַא ןיא טעמכ ךעלטננייא ןענייז

 ךיא טלָאװו ,ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג-שידיי

 טָאה ךָאד ,רעמַאק ַא טימ בוטש א יװ ,ןגָאז

 בושי רעדַאנַאק ןגנוי ןיא תונזח לטיּפַאק סָאד

 ןלופרילָאק ץנַאג ַא ןענעכייצרַאפ וצ ןיוש

 דרָאקער ןכעלטכישעג ןטידנעטשטסבלעז

 רעשידיי רעקינַאילימ-לטרעפ רעד ביוא

 רענַאקירעמַא םעד יבנל זיא עדַאנַאק ןיא בושי

 ןיא רעבָא זיא ,תומכ ןיא ןיילק רָאנ םוטנדיי

 רעשידיי רענײמענלַא רעד ךיז טָאה ,תוכיא

 קידנסילשנייא ,דנַאל ןיא ַאד ןזעוו רוטלוק

 טשינ רָאנ ירמנל ,טיבעגנ ןשינזח םעד דיוא

 ליפ ןקיד'תונכש םעד ןנעק ןעמעשרַאפ וצ

 טָאה םיטרּפ עסיוועג ןיא .בושי ןרעסערג לָאמ

 ןזיװעגסױרַא רַאנַאז עדַאנַאק עשידיי יד ריז

 יד סָאװ ,טקַאפ רעד אקוד .רעטסומ ַא רַאפ

 ןיא בושי ןשידיי רעדַאנַאק ןופ גנולקיװטנַא

 טָאה ,עקירעמַא ןיא יוװ ,עקידרעטעּפש ליפ ַא

 ןטלַאהוצּפָא ןעוועג םרונ סָאמ רעסיורג ַא ןיא

 -ימיסַא ןקידנעייגנַא םנופ ַאּפמעט עלענש יד

 .ּפָאט-ץלעמש ןסיורג םניא סעצַארּפ-סגנוריל

 טריוורעזערּפ סע טָאה סָאמ רעסיוועג ַא ןיא

 -ַאב ןקיטסיינ-שידיי ןטכַארבעגרעבירַא םעד

 רעטלַא רעד ןופ סעיצידַארט עלעבָאנ ןוא שזַאג

 ,הרות טימ טלדורּפשענ טָאה סע וואו ,םייה

 .דחיב הניננו המכח

 ,תונזחה בצמ רעד ךיוא זיא םעד קנַאד א

 יד ןיא טייצ רעטסקיד'לפש רעד ןיא ןוליּפַא

 -רע רעד ךָאנ סיזירק ןשימַאנָאקע ןופ ןרָאי
 רעגַאל-םינזח רעד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטש

 ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב זיא עקירעמַא ןיא

 ןיא ןענאטשעג ךרע יפל ,סָאַאכ ןוא שואי

 זיא .הגרדמ רערעדנַא ץנַאנ ַא ףיוא עדַאנַאק

 טָאה טּפָא ץנַאג סָאװ טשינ רעדנואוו ןייק רָאג
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 -סיוא ייב קשח טגערעגנָא ןוא טקָאלעג סע

 ןטייבוצרעביא םינזח רענַאקירעמַא עדנעייטש

 עשינזח רעדאנַאק ףיוא סעיציזַאּפ ערעייז

 עטנענימָארּפ לָאצ עדנטיידַאב ַא דיוא .ןטמַא

 םעיינ ַא ריז רַאפ ןבָאה עּפָארייא ןופ םינזח

 םעדכָאנ ,דנַאל ןיא ָאד ןענופעג החונמ םוקמ

 ןענייז תולהק ענעסעזענניײא-טלַא ערעייז יו

 טסיוורַאפ ןוא טריניאור ןרָאי-המחלמ יד רָאנ

 .ןרָאװעג

 רעקיטסנינ א ןרָאװעג ךיוא זיא עדַאנַאק

 טעמכ .סעיצקַארטַא-םינזח עסיורג רַאפ ץַאלּפ

 ןבָאה םינזח עטסטמירַאב טלעוו יד ןופ עֶלַא

 לָאמ ערערעמ גלַאפרעד טימ טרילָארטסַאג ָאד

 -רַאפ קידנעניוװעג ,תולפת ןוא ןטרעצנָאק טימ

 .ןלָאצ עסיורג ןיא רערע

 ַא טכיירגרעד סנטצעל תונזח טָאה ללכב

 -סיה רעסיורנ רעד .טקנוּפ-דנעװו םעיינ ץנַאג

 םרוג טָאה ןבעל ןשידיי םניא יונש רעשירָאט

 רעזנוא ןופ לָאצ עדנטיידַאב ַא זַא ,ןעוועג

 ןָאט רעק ַא ריז לָאז טננוי רעטדמערפרַאפ

 ןופ רעכיז זיא סָאװ ,קלָאפ םוצ םינּפ ןטימ

 -עיינ .המואה םויק ןרַאפ ןסניוועג עטסערג יד

 ןעמונעג רעלדנע ךיז ןבָאה ןעננונפָאה ער

 -לעוו ,טנַאזירָאה ןשידיי ןפיוא ןלַארטשסיױא

 -נע עקיד'תושממ ַא טכַארבעגניירַא ןבָאה עכ

 רובצ יחולש יד רַאפ ןרעסעב םוצ גנורעד

 ,טעמ שרקמ רעד ,לוש יד .קלָאפ ןשידיי םנופ

 ןבעל ןשידיי ןופ רעטנעצ רעד ןרָאװעג זיא

 .השודק רתכ;םעד קירוצ ןעמוקַאב ןוא

 ןיוש טָאה עדַאנַאק ןיא תונזח ?יפיוו ףיוא

 םעיינ םעד טָא ןיא ןעלצרָאװ עפיט ןגָאלשעג

 ךָאנ סָאװ ,טקַאפ םנופ ןעגננירד וצ זיא ןרָאב

 רעד ןיוש טָאה קירוצ ןרָאי רעקילדנעצ טימ

 ןבעגוצסיורַא ןזיוואב בושי רעשידיי רעניה
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 ןבָאה עכלעוו ,ןטקודָארּפ עשינזח ענעגייא
 םעד ןיא ץַאלּפ םענעעזעגנַא ראג ַא ןעמונרעפ
 רענַאקירעמַא ןופ רעגַאל-םינזח םענײמעגלַא
 .טנעניטנָאק

 ןעוועג זיא ייז ןופ רעטסרעלוּפָאּפ רעד

 -רעד טָאה רעכלעוו ,(*ה"ע יקסילש עלעסָאי

 ןשיווצ ןרעוו וצ טנכעררַאפ הגרדמ יד טכיירג

 םנופ רעלטסניק דומע עטסטמירַאב עמַאס יד

 טנענימַארּפ דיוא ןבָאה טייצ רענעי ןיא .רוד

 םהרבא םינזח עגנוי רעטנָארָאט יד טרירוגיפ

 רענניס םהרבא םייחל ?לדביו (**ה"ע ,יקסלעס

 .ערעדנַא ןוא

 -םינזח רעד וזיא ורָאו ערעטצעל יד ךיוא

 עפורג א טימ ןרָאװענ טרעכיירַאב רענַאל

 עדַאנַאק ןופ תוחוכ עשינזח עטבַאנַאב עגנוי

 רַאנעה :יוװ (ָאטנָארָאט ןופ טּפיוהרעביא)

 בקעי ,(עינרָאפילַאק ןיא טציא) ןייטשנערָאב

 לאומש  (ןָאטננישַאו ןיא טציא) ןיקרַאב

 שיטירב ,רעוואוקנאוו ןיא רעירפ) ץינלאטס

 ןוא סילָאּפַאינימ ןיא רעטעּפש ,איבמָאלָאק

 -יטציא) ןַאמצַאק ןתנ ,(ָאטנַארָאט ןיא טציא

 "ילבמעסַא סרָאטנעק, ןופ טנעדיזערּפ רעק

 ןיא טציא) ןַאמרעה סיאול ,(עינרָאפילַאק ןיא

 דומע עננוי ערעדנַא לָאצ ַא ןוא (קרָאי וינ

 -ָארּפ ןיא טציא ןריטמַא עכלעוו ,רעלטסניק

 .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ ןלוש עטנענימ

 טיפ טצטשהטט8 טא רטנעשרבעג 8 6*

 ָארָאט ןיײק לגניי רעסיראי-ףלע ןַא ןעמוטסעג
 לאו השמ וזח טימ רעמַאחצ 1ן90ד ןיא ַָאט

 :ײא טרידוטש יקסילש טָאה רעטעּפש .ןַאמ
 ,עיראטאטרעסגאק רעטנַארַָאט ןיש רָאי עטיג

 ווא ראלשטעב+ סָאלּפיד א טימ קידנריאודַארג
 סלַא ךיז טסטַאװעצ גלאפרעד ןייז א "טיזוימ
 זעמַא טא רעלטסניק דומע רעטנכיײצעגסיוא
 יצַארּפ יד ןטָארטרַאֿפ טָאה רע ואט ,עקיר
 א ךָאנ ןברַאטשעג .וטמַא תטזח עטסטנעג
 ,הרָאי יו יא טיײהקנארפ רעקירעייגגאל
 .רָאי פפ ןופ רעטלע ןיא ,5

 ןעטעג זיש עלעטש תחונזח עטשרע ןײז (*

 רעד .אטנאהאט .לטש "טײחצ לאט. רעד שא

 :.עפש ןוט ,שישזדראשזוד ,אטנטלטַא ןיט ךָאנ

 ןעגטסשעג זיא רע וטװ ,רָאמיטלַאב ןיט רעט

 ,1981 ,אי ףוס רע לג דטפמ8

 ץינלאטס ןתנ

 רעדַאנַאק ?טיּפַאק סָאד ןעלדנַאהַאב םייב

 -יירב רעמ ךיז ןעמוקסיוא רימ טעוװ תונזח

 ןטסערג-טייווצ ןפיוא אקוד ןלעטשוצּפָא רעט

 סָאװ ,ָאטנַארָאט ,ןָאינימַאד רעד ןיא רעטנעצ

 טריזינַאנרָא רָאי 100 טרעייפעג סנטצעל טָאה

 ַא ךעלטננייא ןיב ךיא ואוו ןוא ,ןבעל שידיי

 ןיא ָאד ןייז ןיימ ןופ ןרָאי עטסרעמ יד בשות

 םנופ רעדנירג רעד ךיוא קידנעייז בנא .דנַאל

 לטרעפ ַא טימ רָאנ דנַאברַאפ-םינזח ןקיטרַא

 -כעלגעמ ַא רימ סע טיג ,קירוצ טרעדנוהרָאי

 םיטרּפ רעמ ןענעכייצרַאפ ןענעק וצ טייק

 -ןַא יד ןופ רעדייא תונזח רעטנָארָאט רעביא

 .םיצובק רעדַאנַאק ערעד

 -נוה טימ ָאטנָארָאט ןיא ןזח רעטשרע רעד

 טריזינַאגרָא ךיז טָאה'ס ןעוו ,קירוצ רָאי טרעד

 17 ןופ עיצַאגערגנָאק עטשרע יד טָאטש ןיא

 םייח .ווער ןעוועג זיא ,תוחּפשמ עשיריי

 ךיוא טָאה רעכלעוו ,קרָאי וינ ןופ נרעבדלָאג

 .טחוש ןוא בר סלַא טנידעג

 בושי םנופ גנולקיװטנַא ןוא סקואוו ןטימ

 עקידרעטעּפש יד ןיא תונזח סָאד ךיוא טָאה

 -ַאּפ יד .ןעזסיוא רעדנַא ןַא ןעמונעגנָא ןרָאי

 -ַאטס ןרעוו ןביוהעגנָא טָאה ןזח םנופ עיציז

 -ָאקע טרעכיזעג רעמ ןוא רעקיד'תובישח ,ליב

 טנעקעג ןיוש ריז טָאה רע זַא ױזַא ,שימָאנ

 -נוא ןייז וצ טשינ עיסעּפָארּפ רעד ןעמדיוו

 סָאװ ,"וב לכ, ַא ןופ לָאר רעד ןיא ןפרָאוװרעט

 עכעלטע טימ להק ןעניד וצ ןעגנואווצעג זיא

 .הנויח ןכַאמ וצ ידכ ןטמַא עקיד'שדוק-ילכ

 -ָאט ןיא םינזח ענעעזעגנָא עטשרע יד ןופ

 ,קירוצ טרעדנוה רָאי ןבלַאה ַא טימ ַאטנָאר

 טימ לָאז תונזח סָאד ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ

 יד ןשיוװצ ןרעוו ןסָאלשעגנייא ץנענימָארּפ

 -ער םניא ןרָאטקַאפ עקיטסייג עטסדנקריוװַאב

 :ןעוועג ןענייז בושי ןגיה ןופ ןבעל ןזעיניל

 1808) ה"ע ןַאלּפַאק .מ ןוא ןַאמלוש .מ

 רעטעּפש ןרָאי עכעלטע טימ ןוא (28

 .םאש ,ט וו טפ ט"פטרגשיב עבסההס 8

 ןקירָאיקיצפופ סםניט טכעלטנפערַשאפ זיט ןַאל

 תהבצ 2 וה שההמה יעיב  טפ דטײליבש

 ןפ טריגַאדער ,(לוש טירטס לטקימ) "םילהח



 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ

 וש דיוא ןבָאה ייז .(*ה"ע ץיווָאנאמ .א

 -יס רַאפ טָאטש ןיא דוסי ןטשרע םעד טנייל

 ךיז טָאה סָאװ ,גנַאזעג ןלַארַאכ-ל?ַאנַאנַאנ

 -עה ליפ ַא וצ טלקיווטנא הגרדהב רעטעּפש

 ןופ סניווענוצ םעד קנַאד ַא ָאווינ רערעכ

 ןוא יקסװָאדַאלװ .ב ןוח ןטמירַאב טלעוו

 עשילַאקיזומ ענעפורַאב לָאצ ַא ןופ ךָאנרעד

 המלש ,ןַאמרעש .י .א ,ץעיאז .י .מ :יװ םינזח

 .י ,ןיקראב .א ,זיוהנעטראנ .2 ,(?יקסקעפ

 דניקסראד

+ 
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 יקסוװוָאדַאלװ .ב

 רעטידרעירפ ןופ רעגַאטיהַאמ רעטּצעל)

 (םילודג םיַוזח עדַאיעלפ

 ןקז רעד יוװ טרעדנוהרַאי ןבלַאה א טעמכ

 -ַאק ןיא ךיז טניפעג יקסווָאדַאלוװ .ב םינזחה

 טבילַאב קיטייזליפ ךיז טָאה רע ואוו ,עדַאנ

 -ימָארּפ רעד קפס םוש ןָא זיא ןוא טכַאמענ

 .דנַאל ןיא ןזח רעטסטנענ

 -רעבוג רעוועיק ,עלימס ןיא רענעריובעגנ ַא

 -מירַאב טלעוו יד ןופ טָאטש-טרובעג יד ,עינ

 יקצערַאק השמ ,ןַאמטונ ,ינמוזַאר םינזח עט

 -טנעגיריד ןלַאינעג ןופ רעטָאפ) ןוארב קיזייא

 יקסלָאּפנַאנ השמ ,(ןוארב .צ רָאטיזַאּפמָאק

 -ַאמ ,םייחק ןלדכיו ,םולשה םהילע .ןאש

 ןַאלּפַאס ןזח .ופ3ד ןיא ןענישרעד ,בירט .ש

 ןא ופסד ןיא ַאטנַארָאט ןיט ןעמוקעגנָא זיא

 רובצ חילש סלַא ןראטעג ןעמונעגפיוא ךײלג

 רע יא רעטעפש .לוש רעטנַאמרעד רעד ןפ

 .רחסמ ןופ רלעפ ןיא רעגנַאגעגרעביא

 .1954 ,אגאקיש יא ןרָאװעג רטפנ (*

 ואליסורב ןופ ןזס'טאטש רענעזעוועג (**

 ןיא עקירעמַא ןיק ןעמוקעג ,(.בוג רעצװשיפ)
 רויט שא ראי 2 ןטטעג טיש הע שש .עטן-*

 אט ןיא ןעמוקעגנא 1916 ןיא טא סרָאי

 .ללש רעשיסור רעד ןופ ןזח סלַא ָאטנַאר
 לאסימ יא טנעגיריד-רַאכ ןרָאװעג רעטעּפש

 'לע שא ,1927 יא ןבראטשעג .לוש טירטס

 ,רָאי 64 ןופ רעט
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 ערעדנַא לָאצ ַא ןוא ץעּפיל סיאול ,יקסווַאל
 -עגנָא יקסווָאדַאלװ ןזח טָאה ,םילודג םינזח
 נלָאפרעד ןטניורקעג טימ תונזח ןייז ןביוה
 ןטסָאּפ רעשינזח רעטשרע זייז ת ןיא
 ןיא ןזח-טָאטש רָאנרעד ,וועיק ןיא ןעוועג זיא
 םיא ךָאנ ןענַאטשעג ןענייז סע ואוו) טומכַאב
 ינוח עטמירַאב יד דומע ןבלעז םייב
 .(ה"ע ןַאמטיור דוד ןוא ןָאסניװעל

 -ָאפענסיורא יקסווָאדַאלוװו טרעוו רעטעּפש

 ,ןזח-טָאטש סלַא לָאּפַאטסַאוװעס ןייק טרעד

 -יינ םעד ןיא ןעמונעגפיוא רע טרעוו ךָאנרעד

 -עג סוטלוק רעד ןופ ?לּפמעט ןטיובענפיוא

 -נָאק הריבה ריע רעשיקרעט רעד ןיא עדניימ

 -עצ ןעמָאנ ןייז ןענַאװ ןופ ,לָאּפָאניטנַאטס

 עֶלַא ןשיווצ טיײקטמירַאב טימ ריז טיירּפש

 רע ןיב ,חרזמ ןטנעָאנ ןופ םיצוביק עשידיי

 ןיא רַאטנַאקרעביױא סלַא ןדַאלעגנייא טרעוו

 ,טסערַאקוב ןופ "לַארָאק, לּפמעט ןטמירַאב

 ןטסואווַאב ןופ ומוקמ אלממ סלַא ,עינעמור

 יקסווָאדַאלװ ןזח זיא טרָאד .ה"ע סייוו ןזח

 -וצ ראי עכעלטע דובכ סיורג טימ ןענַאטשעג

 -יד לוש ןשימַאניד ןטסנפורַאב ןטימ ןעמַאז

 ןופ .ווָאיל ָאעל רעקיזומ ןסיורג ןוא טנעניר

 -עגסיורַא יקסווָאדַאלוװ ןזח טרעוו טסערַאקוב

 טמענרַאפ רע ואוו ,עקירעמַא ןייק טרעדָאפ

 בהוא , רעד ןופ טמא-תונזח םעד רָאי יירד

 ןעמונעגפיוא זיא םיא דָאנ ואוו) לוש "קדצ

 עי ;(ה"ע טַאלבנעזַאר עלעסַאי זרָאװעג

 וש רעשיסור רעד ןיא ַאגאקיש ןיא רָאי יירד

 ,ָאטנַארַאט ןייק טרעצנַאק ַא ףיוא קידנעמוק

 טשינ רעמ ןוא "טּפענדיקעג , שממ רע טרעוו

 ןייז טכַארבענרעבירַא וליפַא ,ןזָאלעגנקעװַא

 .ָאגַאקיש ןופ רָאכ

 ַא ןעוועג ןיא טמַא-תונזח רעטצעל ןייז

 ןיא טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא רעביא ןופ ךשמ

 ,(לוש טירטס לָאקימ) לודגה שרדמה תיב,

 טקינייארַאפ דיז טָאה עדניימעג עבלעז יד זיב

 ןייא ןיא לוש "קדצ לאוג , רעד טימ ןעמַאזוצ

 םניא טיובעגפיוא ןוא עיצַאנערגנָאק רעסיורג

 יד ַאטנַארָאט ןופ לייט ןופצ ןטצעזַאביינ

 ,"קרצ תיב, ןעמָאנ ןרעטנוא לוש עזעידנַארג
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 טנייה זיא סָאו ,(רעצעלּפ :ץיז 3,000 טימ)

 -ןופצ ןצנַאנ ןפיוא לוש עטסערג יד גָאט וצ

 (*.טנעניטנַאק רענַאקירעמַא

 סיקסווָאדַאלװ ןזח ןופ ןרָאי עלַא יד רַאּפ
 רעד זיא ַָאטנַארָאט ןיא טסניד רעשינרוטיל

 טריפעננָא קידנעטש לוש ןיא םיא ייב רָאכ

 -רעטסומ רעכעלנעזרעּפ ןייז רעטנוא ןרָאװעג

 -ענ ןענייז לייט ןסיורג םוצ .גנוטייל רעטפַאה

 ,סעיציזַאּפמַאק ענענייא ענייז ןרָאוװעג ןעגנוז

 ןופ ךיוא ןרָאװענ טריטּפָאדַא ןענייז עכלעוו

 .ןרָאכ ערעייז טימ םינזח ערעדנַא

 -סנביול ַא ןרעוװ טנַאמרעד דיוא ָאד לאז
 -רַאפ סיקסווָאדַאלוװ ןזח וצ טקַאפ רעקידריוו

 ןעמוקעגרַאפ ןיא סָאװ ,דראקער ןלופטסניד
 ןיא .לאערטנָאמ ןיא קירוצ רָאי ַא טימ טשרע

 ןשידיי ןופ גנורעייפ רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ

 עילָאּפָארטעמ רעדַאנַאק רעד ןיא שדוח-קיזומ

 בקעי .ּפָארּפ ותעשב רימ טביירש ,1990 ןיא

 רעלאערטנָאמ ןופ רַאטערקעס רעד ,ןירַאמזָאר

 ןופ א יי ןוא דנַאברַאפ-םינזח

 -ַאב םניא זַא ,לוש "םימשה רעש, רעקיטרָאד

 יד רַאפ רַאוטרעּפער ןלַאגָאנַאניפ ןטרעכייר

 שדוח-קיזומ ןקידנעייננָא ןופ םיתבש 4 עלַא

 יד ןסָאלשעננייא ךיוא רָאי סָאד ןעמ טָאה

 "םידומ ,, עיציזָאּפמָאק עשיגרוטיל עטמירַאב

 .יקסווָאדַאלוװ .ב עדַאנַאק ןיא םינזחה ןקז ןופ

 עפיט ןקירדסיוא טלָאװעג ןעמ טָאה טימרעד
 -יהָאמ עטצעל יד ןופ םענייא וצ גנונעקרענָא

 -ַאב עדַאיעלּפ רעקידרעירפ רעד ןופ רענַאק

 םש ַא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,םינזח עטסנפור

 עדייב ףיוא סעדניימענ עשידיי יד ןשיווצ רבד

 .םי ןטייז

 "ןויצ ירעש ,, רעלאערטנָאמ רעד ןיא ךיוא

 ןושמש ןיא טנעגיריד רָאכ רעד ואוו ,לוש

 זיא (ןירַאמזָאר בקעי ןופ ןוז ַא) ןירַאמזָאר

 דובכ ןרָאוװעג טלייטעגוצ ןפוא ןבלעז ןפיוא

 קידנצונַאב ,ןַארעטעװ ןשינזח רעדַאנַאק םעד

 .רַָאֿב לוש "הדצ היב. טפ דאמע יב (=

 רעד (ט ןײטשנערַאב אביקע ןזח טציא ןטערט

 ,רעפוק ףסוי ןזס רעגנוי

 ןייז טימ םיתבש עלַא יד גלָאפרעד טימ ריז

 ."םירומ;

 -רעד וצ טרעווסנשטניוו בנא ָאד זיא'ס

 רשפא ןיוש זיא סָאװ ,טקַאפ ַא ךָאנ ןענָאמ

 -רע יד ןשיווצ זַא ,שירָאטסיה-שינזח ןרָאװעג

 -ַארג ןפיוא תונזח ןופ רערידרָאקער עטש

 ןעוועג זיא קירוצ רָאי קיצכעז ַא טימ ןָאּפָאמ

 טלעוו יד טימ טייצ ןייא ןיא ,יקסווָאדַאלװ ןזח

 ןיטרַאוװק לווַאז רעלטסניק דומע עטסטמירַאב

 ערעייז .םולשה םהילע אטָאריס ןושרג ןוא

 -עג שיגרוטיל רעזדנוא ןגנַארטעצ ןבָאה ןטַאלּפ

 רעשידיי רעד ןופ ןעלקניוו עלַא רעביא גנַאז

 .טלעוו

 עווטאיציניא רעד ךרוד ןיא 1991 ןיא

 ןופ גנוקריווטימ רעד טימ טייקינייוו ןיימ ןופ

 -ַאב ,טניירפ םענעברַאטשרַאפ קיטייצירפ ןיימ

 -ךולאז והילא גָאלָאקיזומ ןוא ןזח רעטמיר

 ןעוועג ותעשב זיא רעכלעוו ,ה"ע ,יקסווָאק

 רעוויטַאװרעסנָאק רעטנענימָארּפ רעד ןופ ןזח

 טעדנירגעג ,טיַארטעד ןיא לוש "קדצ ירעש,

 ָאטנַארָאט'ד םינזחה תדונא ןַא ןרָאװעג

 סלַא יקסווָאדַאלוװו ןזח קידנלייוורעד ,לילגהו

 ןקיזָאד םעד רע טָאה דובכ טימ .טנעדיזערּפ

 גנַאל ןרָאי ןטלַאהעגנָא טמא

 ן פ ךשמ ַא זיא רעכלעוו ,יקסווָאדַאלװ .ב

 ןטָארטרַאפ קיד'תובישח יױזַא לבוי ַא רעביא

 ימָארּפ יד ןשיוװצ רוביצ חילש סלַא ןעוועג

 ןטנעניטנַָאק טלעוו 8 ףיוא תולהק עטסטנענ

 טיבעג תונזח םוצ ןגנָארטעגייב ךס ַא טָאה

 ןייז טעװ ןקייצרעה ןצ ליפ ךיוא טָאה ןוא

 -סערג יד טימ גנורירַאב רעגנע רעקירָאידגנַאל

 ,רוד ןטְלַא ןופ ןטנעגיריד לוש ןוא םינזח עט

 טשינ רעמ ןיוש ןענייז עטסרעמ יד עכלעוו ןופ

 .זדנוא טימ

 -ווירב ןשינזח ןטיהעגנייא םעד ןשיוװצ

 -עג רימ טָאה יקסווָאדַאלװ ןזח סָאװ ,וויכרַא

 ףיוא סרעדנוזַאב ןלַאפעג קילב ןיימ זיא ,ןזיוו

 עכעלטע טימ ךָאנ ןבירשעג סעדָא ןופ ווירב ַא

 טנעגיריד ןטסואווַאב ןופ קירוצ רָאי קיצפופ

 ןופ רעטייל - רָאכ רענעזעוועג ,ןיקווָאקאי

 רענעי וצ רעלטסניק דומע ןטסטמירַאב טלעוו



 ןשידיא ןיפ הנונג

 ינמוזַאר ןזה ;טייצ

 ַא ןעוועג זיא סָאד

 יקסווָאדַאלװ ןזח וצ

 ומוקמ אלממ סלַא

 ןיא םיגיהנמ-לּפמעט

 בטל

 .לוש רענישַאלַאש ןיא
 גנודַאלנייא עכעלטפירש

 ןטסָאּפ םעד ןעמענוצנָא

 יד .ה ע ינמעאבר ןופ

 בָאה לָאּפָאניטנַאטסנָאק

 טינ ןפוא םושב יקסווָאדַאלװ ןזח רעייז רעבָא

 .ןזָאלקעװַא טלָאװענ

 ןא טריפַארגָאטַאפ ןעלַאפ-טסעג טימ םיוזח רעטנַארָאט עפורג

 . "סס1:2 ןצ סטכער טפ קיוצציז .ָארעטנא ןי םיוזחה תחדוגא טפ

 ןרָאי רַאּפ קידנעייז
 שממ ריז ךיא ןעק ,יקסווָאדַאלװ ןזח

 ןופ ןקיטעזנָא
 ַאסערעטניא ןוא ןדָאזיּפע עשינזח
 ןיוש ןענייז עכלעוו

 ת =
 ףֵאָה ךיא .טיײדַאב

: 
 צ

 * ייד ר אז זר ריז +- +*י = *רייי א
 = ָאטסיה |ופ -3 א

 רזוהרודרז!;רז!ם איז
 עקידרעטעּפש  ַא ייב

 .רעדנוזַאב ייז ןכעלטנפערַאפ וצ טייהנגעלעג

 גנודניהג רעה עב 1921

 -אלװ .ב .יקסגיוועל

 יץיגלַאטס +ג ,טילעראג .ש .ג ,ָאסלָאמ .מ :קידנעײטש .ןיקראב .ט ,יקסואקדולאז .א ,יפסװָאד
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 רובכל 1947 יא טריפארגאטאפ םינוזחה תדוגא רעטנַארַאט ןופ םוידיזערּפ

 .עדאגאק ןוא עקירעמא יא דנאבראפ םינזח ןופ ײליבוי םענעדלאג םעד

 .אמלעגיז .י .ץיטלאטס .ג .יטסטאדאלט .3 .טיטשנשראב .ע :סקצ? וצ סטפצטה ןוב

 1949 ןיא ההּפשמ-םינזח רעטנָארָאט ןופ הנינח-הכונח ַא ייב

 ,ץינלָאטס .ש ,יטסװַאדאלװ .ב ,ץײטשנעראב .ע ,רעדײגס .מ :סטניל וצ סטכער ןופ

 בץילאטס .ג .קילג .ה גרעבציטש '8 .שצשמלעגד = .ףאקנאה = ֵג

 ,טטסיגאיפ) ןאמליפס ,ל ווא
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 ןיקרַאב םהרבא

(1882--1939) 

 קסירב ןיא רענעריובעג א ,ןיקראב ןוח

 ןברָאוװרעד ריז ןָא טננוי ןייז ןופ טָאה ,אטילד

 -ניז ,עיצַאטוּפער עשילַאקיזומ עדנטיידַאב ַא

 אביקע ןזח ,רעטעפ ןייז ייב טשרעוצ קידנעג

 רָאנעט סלַא עשרַאװ ןיא ךָאנרעד ,ל"ז רעטּפַא

 -יוואד .א רעטנוא ,לוש סקישזָאנ ןופ רָאכ ןיא

 טרידוטש קיטייצכיילנ .גנוטייל סעשטיווָאד

 עכלעוו ,עירָאטַאװרעסנַאק רעקיטרָאד ןיא רע

 ןייז .ננונעכייצסיוא טימ טריאודַארג רע

 עמיטש רָאנעט עשיטַאמַארד עטלקיװטנַא

 ךיוא טײקמַאזקרעמפיוא סיורנ סױרַא טפור

 רע ןוא ןזיירק עשילַאקיזומ עשידיי-טינ ןיא

 -טרעצנַאק ַא ןבָאה וצ טריגעליווירּפ טרעוו

 ,עינָאמרַאהליפ רעוװעשרַאו ןיא טירטפיוא

 עשידיי רַאפ טייצ רענעי וצ זיא עניב יד ואוו

 רע .דעלטירטוצ ןעוועג טינ ירמנל רעלטסניק

 ןזח ןופ רעטסעווש רעד טימ הנותח טָאה

 רעד טימ טרעוו ןוא יורפ סנַאסניוװעל השמ

 סקישזַאנ ןיא רענָאװש םייב ינש ןוח טייצ

 רעד ןיא ןושאר ןזח רע טרעוו רעטעּפש .לוש

 -ונעגקעװוַא זיא ןָאסניוװעל תעב ,לוש רעבלעז

 ןופ ?וש ראּכ ןיא ןזח סלַא ןראוועג ןעמ

 .קסנימ

 טרישזַאננַא ןיקרַאב .א ןיא עשרַאװ ןופ

 זיא רע ואוו ,(דנַאלסור) ןאמוה ןייק ןרָאװעג

 ןשינזח ןייז ףיוא ןענַאטשעג דובכ טימ

 .רָאי 17 רעכעה ןטסָאּפ

 ןייק ןעמוקענ ןיקראב ןזח זיא 1924 ןיא

 רעד ןופ ןעמונעגפיוא טרעוו רע .עדַאנַאק

 טָאה רע ואוו ,ָאטנָארַאט ןיא לוש "קדצ לאו,

 ערערעמ דומע םעד ןטָארטרַאפ קיד'תובישח

 -נוא קיזומ טימ ןבעגענּפָא ךיוא ריז ןוא ןרָאי

 -ַאלק ןייפ טליּפשעג ךיוא טָאה רע .טכיררעט

 -מָאקַא ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ ייב ןוא ריוו

 -םינזח ענעמוקעג ןטרעצנַאק ףיוא טרינַאּפ

 ןופ טנעדיזערּפ עציוו ןעווענ טייצ ַא .טסעג

 -ייב ליפ ןוא ָאטנָארָאט ןיא םינזחה תדוגא

 .תונזח רעדַאנַאק ןופ שזיטסערּפ םוצ ןנָארטעג

 ץינלאטכ ןתנ

 ןופ ןברָאטשעג גנילצולּפ זיא ןיקרַאב ןזח

 ןופ רעטלע ןיא ,1939 ןיא ץרוטש-טולב ַא

 רעייז ןענייז רעדניק ענייז ןופ יירד .רָאי 7

 זיא ,ָאיל ,ןוז רעטסטלע רעד .שילַאקיזומ

 ןיא ןטסינַאיּפ עטסטנענימָארּפ יד ןופ רענייא

 -ניז עטוג א זיא ,הרש ,רעטכָאט יד .דנַאל

 -סיוא סלַא טסואווַאב ךיוא זיא ןוא ןירעג

 ןייז .ןירָאטַאינַאּפמָאקַא ַאנַאיּפ עטנכייצעג

 ןָאטגנישַאװ ןיא ןזח זיא ,בקעי ,ןוז רערעגניי

 עוויטַאװרעסנַאק עטסערג יד ןופ רענייא ןיא

 טנעניטנָאק רענַאקירעמַא ןפיוא סעגָאגַאניס

 .עניב-ערעּפָא רעד רַאפ ךיוא ךיז טיירג ןוא

 ןענייז ,הנוי ןוא ירעה ,ןיז ייווצ ערעדנַא יד

 ןפיוא ןעגנַאנעגרעביא רעבָא שילַאקיזומ ךיוא

 .רחסמ ןופ טיבעג

 -סואווַאב ַא עילימַאפ ןיקרַאב יד זיא ללכב

 רַאפ ָאטנַארָאט ןיא סערדַא רעשילַאקיזומ רעט

 ייב ךיוא .רעקיזומ-טסעג עקיטָאטש-רעסיוא

 -נעמורטסניא ייס ןטנַאטרעצנָאק עשידיי-טינ

 זיא רעגניז ערעּפָא ייס ןוא רעלטסניק עלַאט

 לַאװסיוא רעטשרע רעד ןיקרַאב איל שיטקַאפ

 -טרעצנָאק ערעייז רַאפ רָאטַאינַאּפמָאקַא סלַא

 .ןטירטפיוא

 ןַאמרעמיצ ריאמ םייח ץ"שו ברה

(1884--1984) 

 -סור .,עינרעבונ רענאסרעכ ןיא ןריובעג

 הרותה יכרב לע ןניוצרעד קידנרעוװו .דנַאל

 -ַאב ןזיוועגסיױרַא ריוא קיטייצכיילג רע טָאה

 סלַא קידנעגניז ,טיבעג-הניגנ ןפיוא גנובַאג

 ןיוש גנוי רָאג דָאנ .םינזח עטנַאקַאב ייב טלַא

 רָאכ םעד טייצ עסיוועג א ןריגיריד וצ ןזיוואב

 רענישאלאש ןופ ינמוזאר ןזח ןטמירַאב םייב

 -יזומ ןייפ ןעוועג ןיא רע .סעדָא ןיא לוש

 -ַאלק ןוא לדיפ ןליּפש ךיז טנרעלעג .שילַאק

 רעבָא רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .ריוו

 ס"ש ןענרעל סָאד ןעוועג ךישממ הדמתהב

 'ר ןופ ךמסומ ַא רעטעּפש קידנרעוו ,םיקסוּפו

 ,עינרעבוג רעלָאדָאּפ ,לָאּפילַא ןופ ,קסוּפ והילא

 .םינבר עטנַאקַאב ערעדנַא ןופ ןוא



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 -טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 םיטילּפ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ רע זיא המחלמ

 .ןיבראכ ןייק ןרָאװעג טלגָאװרַאּפ

 רע ואוו ,עדַאנַאק ןייק ןעמוקענ 1929 ןיא

 ןיא בר סלַא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא דלַאב זיא

 ןיא .הניּפ שאר תסנכה תיב ןופ ָאטנָארָאט

 -יסור ןיא טרישזַאגנַא רע טרעוװו רָאי ןבלעז

 ןוא ןזח סְלַא רעירפ ,"קדצ ירעש,, לוש רעש

 גיהנמו בר סלַא ךיוא רעטעּפש טייצ עצרוּק ַא

 .רָאי 13 ןעוועג רע זיא טרָאד .ינחור

 ןזח ןוא בר ןעוועג רע זיא ןרָאי עטצעל יד

 .קסנימ ישנא תסנכה תיב ןופ

 עטנשרי'ענ יד ןָא ןטלַאה ןיז 4 ענייז ןופ

 טצעז רעכלעוו ,ןרהא :יירד עיצידַארט-תונזח

 רומיל עשידומלת ענייז ךָאנ רָאפ

 טנוװַאד רעכלעוו ,השמ ;תונבר רַאפ ריז קיד

 ,םוירָאטידיוא םולש-תיב ןופ דומע ןרַאּפ נ"י

 רעשינעמור ןופ ןזח רעקיטציא ,לארשי ןוא

 טרידוטש טָאה רעכלעוו ,"לארשי תדע, לוש

 -נָאק לינקעמ רעלאערטנָאמ ןיא רָאי עקינייא

 ןוז ןייז רייש סָאוו .עירָאטַאוװרעפס

 .טיבענ רחסמ ןיא טציא זיא רע

 ַא ןעוועג רבחמ ךיוא טָאה ןַאמרעמיצ ברה

 זיא סָאו ,רפס ןשידעּפָא א שידומלת

 ןטיירג רעדניק יד ןוא ,די בתכ ןיא ןבילבענ

 -וצ רעטנעָאנ רעד ןיא ןבענסיױרַא סע דיז

 .טפנוק
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 ץיגלאטס לאומש

 ,קילאומש טָאה ענליוו ןיא רענעריובענ ַא

 רעקיטרַאד רעד ןיא לננַי םלא קידנענניז

 -מַאזקרעמפיוא סיורג ןגיוצעג ןיוש ,לוש-רָאכ

 -'תוקיתמ ןייז טימ םיניבמ קיזומ ןופ טייק

 ןוא עמיטש-טלַא רעשיטַאמַארד-שיריל רעקיד

 ןייק טינ ךָאנ קידנעייז .ןענניז טרַא םענייש

 ןענווַאד ןיילַא ןעמונעג ןיוש רָאי ןעצ עלופ

 ייר ַא ןיא ןטרעצנָאק ןבעג ןוא דומע ןרַאפ

 .טעטש

 סלַא ךָאנ ןענווַאד ןוא ןטרעצנָאק ענייז

 -ורק-ביול עמערַאװ ןפורעגסױרַא ןבָאה לגניי

 ערעדנַא ליפ ןשיווצ .עסערּפ רעד דצמ קיט

 ןטרעטסיײגַאב רעייז ַא רע טמוקַאב ןעגנוטייצ

 -סיזקע טסלָאמַאד ייווצ יד ןיא ךיוא ףורּפָא

 -גנע ,ןָאדנַאל ןיא ןעגנוטייצ עשידיי עדנריט

 ."םערּפסקע, ןוא "טייצ יד, ,דנַאל

 רעקירָאי-12 סלַא עדַאנַאק ןייק קידנעמוק

 לרעדורב ןרעגניי ןייז טימ ןעמאזוצ ,לגניי

 -ןָאק ןכיירגלאפרעד ַא ךרוד ייז ןכַאמ ,ןועמש

 ןץינלאמפ ןתנ

 ,קיפיסַאּפ ןזיב קיטנַאלטַא ןופ ענרוט-טרעצ

 רעד דצמ ביול טימ טניורקעג טרעוו סָאװ

 -יטנָאק ןצנַאנ ןרעביא עסערּפ רעניימענלַא

 .טנענ

 יד ןעיצ ןעמונענ טָאה לאומש רעגנוי רעד

 -ומ עשידיי ןופ רָאנ טינ טײקמַאזקרעמפיוא

 עטנענימַארּפ ןופ ךיוא רָאנ ,ןזיירק עשילַאקיז

 יוו ןרוניפ עכלעזַא ןופ --- רעקיזומדדנַאל

 ,ינעלָאזומ .פָארּפ ,ןעלימקעמ טסענרע רעס

 רעקעב ןאטלָאד ,ָאנַאטנָאפ ירארעפ רָאיניס

 .א .א רעטיילס קיד ווייד ,ידענעק טרעבלַא

 ןעיירפ ַא) עידנעּפיטס ַא טניוװעג ?אומש

 םייב עירָאטַאװרעסנַאק ןיא (ּפישרעלאקס

 ןופ זיא עכלעוו ,טעטיזרעווינוא רעטנָארָאט

 רעד זיא סעימעדַאקַא-קיזומ עטסדנטיידַאב יד

 .עירעּפמיא רעשיטירב

 רעבלעז רעד ןופ ייליבוי ןקירָאידמ0 םוצ

 -ירּפ ץינלָאטס רעגנוי רעד טרעוו עלוש-קיזומ

 -טרעצנָאק ַא ןיא ןטערטוצפיוא טריגעליוו

 -ָאפמיס רעטנָארָאט ןטימ ןעמַאזוצ םַארנַארּפ

 ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רעטסעקרָא ןשינ

 -רעד סיורנ טימ קידנענניז ,ןעלימקעמ 'רד

 םוקילבוּפ ןקיּפעק טנזיוט יירד ַא רַאפ גלָאפ

 עטסטריצילּפמָאק יד ןופ ענייא לָאה יסעמ ןיא

 רעייז זיא רע .ידרעוו ןופ סעירַא ערעּפָא

 -ידסלַאמַאד יד ןופ ןרָאוװעג טצַאשעגּפָא דיוה

 -יימ 'רד רעקיטירק-קיזומ עדנעייטשסיוא עק

 -סונוא ןופ ןוא "ליעמ דנע בוָאלג , ןיא ןָאס

 םערג יד) "ראטס יּליײד , ןיא לעדיירב םעט

 .(עדַאנַאק ןיא ןעגנוטייצ עשילננע עט

 וצ ןדַאלעגנייא ךיוא רע טרעוו רעטעּפש

 ,"ןירגנעהָאל , ערעּפָא סרענגַאװ ןיא ןעגניז

 6 רעד רעטנוא ָאטנָארָאט ןיא טריפעגפיוא

 -יס רענַאקיש ןופ רָאטקעריד-עניב ןופ גנוט

 טמענ טייצ יו רעד ןיא .ערעּפָא קיוו

 -טרעצנָאק ןזעידנַא ןיא ?ייטנָא ךיוא רע

 ןופ םי ר פ ךַאב ןוא לדנעה ןופ םַארגָארּפ

 סָאװ ,לבמַאסנַא ןשינָאפמיס סנעלימקעמ 'רד

 -עג ןָאשימַאק ָאידַאר רעדַאנַאק רעד ןופ ןיא

 -יטנָאק ןצנַאג ןרעביא ןרָאװעג טסעקדָארב

 .טנענ



 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ

 יװ רעלוּפָאּפ ךיוא טרעוו ץינלַָאטס לאומש

 ענייז ךרוד רעגניז-סקלָאפ רעשידיי רענייפ ַא

 -ײטַאב ,ןעמַארגָארּפ-גנַאזעג עשידיי ערערעמ

 -ַאקיזומ-שירַארעטיל ןיא ךיוא ךיז קידנעניל

 ,ןרָאטקעל-טסעג טימ ןעמַאזוצ ןטנװַא עשיל

 רעזדנוא ןיא רעלעטשטפירש עטסערג יד ןופ

 ןגנוי ןרַאפ ביול ליפ סיוא ןקירד עכלעוו ,טייצ

 .רעלטסניק-לַאקַאוװ

 טנוװַאד ,תונזח ןרידוטש רַאפ טצעז רע

 ןלוש עטנענימַארּפ לָאצ ַא ןיא ;לָאפרעד טימ

 ,ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןוא עדַאנַאק ןופ

 רעטנענַאמרעּפ סלַא טרישזַאגנַא טרעוו רע זיב

 ענַאגַאניס רעוויטַאװרעסנַאק רעד ןופ ןזח

 שיטירב ,רעוואוקנאוו ןיא "לארשי תיב;

 ריז רע טנכייצ רעוואוקנאוו ןיא .ַאיבמַאלָאק

 םייב ?ייטנָא ןייז טימ סיוא קרַאטש ךיוא

 רע .לַאװיטסעפ קיזומ רעדַאנַאקלא ןטשרע

 -יבוי רענעטנעמיד רעד ייב ףיוא דיוא טערט

 ןסיורג ַא ןיא טָאטש רעד ןופ ננורעייפיייל

 -ַאב םעד טימ ןעמַאזוצ טנוװַא ןשילַאקיזומ
 רעכלעוו .,רָאטנאק ידע רַאטס-םליפ ןטמיר

 ביול רעכעלטנפע טימ ןעמוקענסיױרַא ןזיא

 .ןזח ןגנוי םעד רַאפ םזַאיזוטנע ןוא

 -ענפיוא ךָאנרעד טרעוו ץינלַאטס ?לאומש

 טציא ןוא ,סילָאּפַאינימ ןיא ןזח סלַא ןעמונ

 עקינייא ןיוש טמא-תונזח םעד רע טמענרַאפ

 .לּפמעט רעטנָארָאט ןיא רָאי

 טסניק רומע רעננוי רעד טאקה 1099 ןא

 רעשינרוטיל ַא טימ טקיליײטַאב ךיז רעּל

 רעטנוא ,רָאכ-לּפמעט ןופ טיילנַאב ,םַאדנָארּפ

 -יד-קיזומ ןוא טסינַאנרַא ןופ ץנעניריד רעד

 ןלעיצעּפס ַא ייב רעפייש קירע רָאטקער

 -יזרעווינוא רעטנָארַָאט ןיא טסניד-סעטָאנ

 -עצ יִד ןריפכרוד ןופ דובכ רעד ןעװ =

 -ידיי רעד ןרָאוװעג טלייטענוצ זיא עינָאמער

 טכַאמעג טָאה םַארנַארּפ יד .עדניימעג רעש

 ,רערעהוצ יד ףיוא םשור ןקרַאטש רָאנ א

 ןוא ןטנעדוטס ןופ ןענַאטשַאב ןענייז סָאװ

 .ןרָאסעּפָארּפ

 ןייק ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ךיוא ןיא רע

 סגנוריגער רעד ףיוא ןטערטוצפיוא עווַאטַא
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 -ננַאזעג רעשיגרוטיל ַא ןיא עיצנַאטסדָאידַאר
 ןטשימעג ןסיורג ַא ןופ טיײלגַאב םַארנָארּפ

 קיטייצכיילג זיא םַארגָארּפ עקיזָאד יד .רָאכ

 -ןָאפָאמַארג ףיוא ןרָאװעגנ טרידרַאקער דיוא

 .ןטַאלּפ

 -לַאטעמ א טציזַאב ץינלָאטס לאומש ןזח

 עשיריל עטלושעג ןייש ,עלופגנאלק ,עכייר
 -ננַאזעג ןראברעדנוַאװ ןוא עמיטש ןָאטירַאב

 -ַאקיזומ ןדעי טרעטסייגַאב סָאװ ,גַארטרַאּפ

 ןכיילנרַאפ רעקיטירק-קיזומ .רערעהוצ ןשיל

 טעטילַאװק רעד וצ עמיטש עלופטכַארּפ ןייז

 ןיטראווק לוואז ןזח ןוא טעביט סנערָאל ןופ

 ל"ד

 רענעזעוועג) טנאקסיד לואּפ רָאטיזָאּפמָאק

 -ַאק ןופ רָאסעּפָארּפ-עירָאעט ןוא עינַאמרַאה

 -ענ טָאה (קרָאי וינ ןיא קיזוימ ווא שזדעל

 :םיא ןנעוװו ןבירש

 רעכעלרעדנואט 8 זיא ץינלאטס לשומש,

 ןטסערג סעד וליפַא טרעטסײגַאב סָאװ ןרזס

 .("סטרעװראפ ,) .ייטסיט:יסעפ

 ,ןטלַאהעג טָאה ה"ע יקסווָאקדולאז והילא

 זַא

 :א1נעפ 8 טביזטב ץיגלַאטס לטומש ןזסא

 טעטילַאװק רענעטלעז ןפ עמיטש עלַאנעמ

 .("לַאגרושז ןגרָאמ ,) "רעבמעט א

 -עק ןופ רָאטקַאדער ,שטיווָאניבַאר לארשי

 קיזומ , קרעוו םנופ רבחמ ןוא רעלדָא רעדענ

 :ינוניימ יה םיוא טקירד ;/ודיי ייב

 יושב א טיט ןאגעט א טא ע(שטוש טז.

 רעגפ ראג 8 זיט סאד טא רעבמעט ןשינַאט

 רָאג סױרַא טגנערב רע .טנעמורטסניא-גניז

 -ַאנ וצ אטעסלאפ ןופ ןעגנַאגרעביא עקיצנוק

 .רעד טזײװַאב ןוא עמיטש טסורב רעכעלריט

 .םיטש שיש טלװשעג זיא רע טײװ יװ טימ

 ."ןגנמ רענייפ ַא זיא ווא לָארטנַאק

 ןירב יבאב ןוא קוסראב עלעכימ
 -ינזח עגנוי רעטנָארַאט ןופ רעטסייר םניא

 ןבירשעגניירא דיוא ףראד ןטקודָארּפ עש
 ו טימ טָאה סָאװ ,ןעמָאנ ַא דָאנ ןרעוו וירד
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 טיײקמַאזקרעמפיוא סיורנ קירוצ רָאי קילדנעצ

 רענַאק ירע /'מא ןיא ןניוצענ ןוא ,רעגַאל-םינזח

 .קוסרָאב עלע

 עלעכימ טָאה לגניי רעקירָאי-11 סלַא ןיוש
 "יטש רעסיז = טימ טרעטסייגַאב קרַאטש
 רעדנואוו ןוא עלעמ
 וא ןלוש עלַאקָאל
 ומַא ןפיוא טעטש
 ןשינזח ןטנַאקַאב ןופ טכיזפיוא רעד רעט

 ינזח עטסערג יד .ן
 -ניא ןפיט ןזיװעגסױרַא ןבָאה טייצ רעד ןופ
 -ביול טימ .לדנזח ןגנוי ןטבַאגַאב םוצ סערעט
 -סערג יד ןעמוקעגסיורא ךיוא ןענייז קיטירק

 ץנענימארּפ טימ
 -וצ טריפַארגַאטַאפ םיא ןופ רעדליב טקורדעג
 - עלעסָאי :רודה ילודג עשינזח יד טימ ןעמַאז

 .רענווָאר ?דייז ןוא טַאלבנעזַאר

 -עפ סלַא טָאה רעטעּפש ןרָאי עקינייא טימ
 -עג לָאר עסיורג רַאנ ַא לרעגניז רעלַאנעמַאנ

 סָאװ ,לרעדורב רערעגניי סעלעכימ טל

 טלעוו-םליפ רעד ןיא ןרָאװעג טמירַאב זיא
 ןעמַאנ ןרעטנוא דניקרעדנואוו סלַא

 הקיני הפוננ עטשרע ןייזטאה רע .ןי רב

 ו סע
 םש

 יב א ב

 אביקע ןזח ןופ רָאכ ןיא קידנענניז ןעמוקַאב

 -ָאט ןופ לוש יב ןיא ןייטשנערָאב

 ןעגניז ןביוהעגנָא טָאה יבאב ןעוו .ָאטנַאר

 -טלַא רעקידתוקיתמ רעלופגנאלק ןייז ףיוא

 זיולב רע זיא רָאכ ןטנַאמרעד םניא עלעמיטש

 .ןעוועג טלַא ראי 7

 -קרעמפיוא סיורג ןעיצ ןביוהעגנָא טָאה רע

 טייצ עצרוק ַא ןוא םיניבמ קיזומ ןופ טיײקמַאז

 .רעמענרעטנוא-רעטַאעט ןופ ךיוא רעטעּפש

 -ניגנוי רעד ןוא ,טרעיודעג טינ גנַאל טָאה'ס

 ןרעוו ןביוהעגנָא טָאה יבאב רעקידנעגניז רעק

 -ָאל רעד ףיוא ךיוא עיצקַארטַא עקרַאטש ַא

 לענש ךיז טָאה רע .עניב רעשילגנע רעלַאק
 עטקינייארַאפ יד ןיא ךיוא ןעוועג םש הנוק

 .ןטַאטש

 רַאטס-םליפ רעטמירַאב טלעװ רעד ןעוו
 -טנַאלַאט םעד טרעהרעד טָאה רָאטנאק ידע
 טָאה רעטאעט רעגַאקיש א ןיא לרעגניז ןלופ

 ןוא טריסערעטניארַאפ םיא טימ עי ריז רע

 .םַארנָארּפ-ָאידַאר ןייז ףיוא טרישזַאגנַא םיא

 -םליפ יד וצ לענש טיינרעד ןעמָאנ סיבאב

 ןעמענ עכלעוו ,דואווילַאה ןופ סרעסוידָארּפ

 ריז ןבינ סע .תושר רעייז ןיא רעביא םיא

 ןוא רערעל-לַאקָאו עטמירַאב םיא טימ ּפָא

 וצ טכער םיא טיירנ'מ זיב ןרעסישזער עניב

 סָאװ ,ליײטנָא ןייז טימ םליפ ןלעיצעּפס ַא רַאפ
 .גלָאפרעד סיורג טימ ןרָאװעג טניורקעג זיא

 יבאב ןעמַאנ רעד ןיוש זיא םורַא ױזַא ןוא

 ןרעביא טעטירַאלוּפָאּפ ןיא ןסקַאוװעג ןירב

 רעטעּפש ןוא טנעניטנַאק רענַאקירעמַא ןצנַאג

 .רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא

 יד ןיא ןבָאה רעדניק-רעדנואוו עדייב יד
 יד טכעלקריוורַאפ טינ ןרָאי עקידרעטעּפש
 ןרילרַאפ ןכָאנ .ןעגנוטרַאװרעד עסיורג רָאג
 עלַאנעמַאנעפ עשלגניי עטשטנעבעג ערעייז
 רענעמ יד ןעמוקַאב טינ ייז ןבָאה דעלעמיטש
 -נָא ןענעק וצ רעבילַאק םענעי ןופ ןעמיטש
 םור םעד טימ עירָאלג עשירעגניז יד ןטלַאה
 א ייב ןענייז דָאד .ץנענימַארּפ-טלעװ ןופ
 ןיא טצירקעגנייא גנַאל ףיוא ןבילברַאפ דס

 ןוא קוסרָאב עלעכימ ןעמענ עדייב יד ןורכז
 .ןירב יבאב

 ןירב יכאבכ רעדרורפ רערעמנוי רעד ןיא בנא

 טלעוו-רעטַאעט רעד ןיא וויטקַא טציא דךָאנ

 .רענניז רענייפ ַא יו

 טפיוהלניר םייח טנעניריד

 -לעגיר םייח טנעגיריד יו רָאי 41 ןיוש

 רעטנָארָאט םניא טסניד ןיא ןיא טּפוה

 גנַאזעג-רָאכ ןשידיי ןופ טיבעג ןפיוא בושי

 רע טָאה ,ןראגנוא ,ווָארָאבז ןיא ןריובעג

 טַאלבנעזָאר עלעסָאי ייב ןעגנוזעג זייוולגניי

 ןיא ךָאנרעד ,לוש-טָאטש רעגרובשערּפ ןיא

 טנרעלעג קיטייצכיילג ןוא ?לּפמעט ןקיטרָאד

 ןייק ןענרעל ןרָאפעג רעטעּפש

 -נאווצ סלַא טָאה רע ןענַאװ ןופ ,דנַאלשטייד

 -עמַא ןייק טרירגימע ןַאמרעגנוי רעקירָאי-קיצ

 ה רו; יי א
 הבישי ןיא



 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ

 טצעעג"ריז צא ט"טטעפא טא עב ראש

 .19950 האי שא ןטוגעג טפיוהשטגיו

 -וינ ןיא ןעוועג ראי כלאה א ץשצד .עקיר

 ,ָאטנַארַאט ןייק ןעמוקעג ךָאנרעד ןוא קרָאי
 קידנעטש ַא ןרָאװעג ןיוש זיא רע וואו

 א ןעהַאק ןזח ייב טשרעוצ ןעגנוזעג .בשות

 ןַאלּפַאק ןזח ייב ךָאנרעד ,לוש "קדצ לאונ;

 קימ) םילהת הרבח ?ודנה שרדמה ּתיב ןיא

 ,"?לוש סולש חיב+

 טז ן-ג

 יי א+ ריגא !רידזיח
 ן וש- ט =- -

 ץיװַאנַאמ ןז יי - -

 = הזוהר רדז הזה זי א*
 לוש רעבלעז 1 ןיא

 ןפיוא רע טעברַא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -ננאזעג סלַא ,טיבעג ןשיגַאנאדעּפ-שילאקיזומ

 ררַא .צַאנ ןיא ,ןלוש-ץרּפ יד ןיא רערעל

 עדעי .עלוש ווַאכָארָאב ןיא ןוא דנַאברַאּפ
 ריז יאגי* + ראצ הא+ ר ייי 'ראגהזוא* דייא* דאייי
 ע/ ואוו ,ַאלַאפָאב ןייק ןרָאפענ ךיוא רָאװ

 -ידיי ַא ןיא סַאלקיננַאזעג ַא טריפעגנָא טָאה

 יירפ םעד טריזינַאנרַא רע טָאה רעטעּפש -י יחד - - א ריז הוא
 - י א"ראגה ייאג;ו* הוייווד
 זיא רע ןכלעוו טימ ,ןייארַאפ ננאזעג סטייה

 רַאכ-ןעיורפ

 4. יו וש) 4 ןוא טייקמַאזקרעמפ

 - = - += י ײ ,רריורי וי בריפ
 רעלַאקַאל רַג וצמ ןרָאװעג טב 2 טיפ

 רעד םעד טימ סרעדנוזַאב ,עסערּפ רעשילגנע - - ּו 8 הוה = דו; יכיר
 - - י -יראג =
 רעטניוו ןיא טירטפיוא-טרעצנַאק ןכוירגלַאפ

 .* תיוא ךיוא זיא .רעטַאעט ןעדרַאג

 יא טקילייט (ר ךיוא ךיז ןוא כד ולםעל ריח

 - - רזזד יא6 הה
 טפיוהקעגיר .ה ןופ גָארטיײב רעד זיא ?לכב

2 
2 ;/ 

 א 3

 טטנַארָאט



 יד .רעדנטיײידַאב ץנַאג ַא ןעוועג ַאטנַארָאט

 ייז עכלעוו ,רעגניז עקיטרָא יד ןופ עטסרעמ

 ץנענימָארּפ וצ ןסקַאוװעגסיוא רעטעּפש ןענ

 עלַאקָאװ עטשרע יד ןעמוקַאב םיא ייב ןבָאה

 םהרבא ,יקסילש עלעסָאי :יוװ טכיררעטנוא

 ןַאמרעה יאול ,ןייטשנערָאב דאנעה ,רעגניז

 ַא ךיז קיד רעליש ענייז ןופ .ערעדנַא ןוא

 -ענ רעטנַארָאט יד ייב טנכייצעגסיוא לָאצ

 .ןלַאוװיטסעפ-גנַאז

 טנעגיריד-רָאכ טּפיוהלעניר .ח זיא טציא
 םייב טייטש רע ואוו ,לוש "םולש תיב, ןינ
 ,םייהנעּפָא .ש .מ ןוח טימ ןעמאזוצ דומע

 .ןלושדץרּפ יד ןיא רערעלדננַאזעג א ךיוא יו

 םייהנעּפַא ?אומש יכ הר מט (זה

 טגָארט ,רעגַאל-םינזח ןיא טסואווַאב ליואוו
 סלַא עיצַאטוּפער עקיד'תובישח ַא ךיז טימ

 אןירוא רב ןוא הוכיצ חילש תם אא

 ןיא ןלוש עטנענימָארּפ דובכ טימ ןטָארטרַא

 -אק ,רעוונעד ,לודנה שרדמפה תיב :עקירעמא

 -ןיט והכה החמש ריאמ 'ר תבישי ;אדַארַאל

 ערעדנַא ןוא עיפלעדַאליפ ,לארשי םרכ ;קרָאי

 ןעוועג טייצ ַא רַאפ .סעיצַאנערננָאק עבושח
 .םינזח ןופ טנעדיזערּפ עציוו קרָאיד-וינ ןיא

 .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןיא דנַאברַאפ

 םָארטנַאוװ םהרבא

 ןרָאוװעג ןריובעג זיא ףָארטנאוו םהרבא ןזח

 ןב א ,טננעג רעילָאדַאּפ ,ַאצישוא-אווָאנ ןיא

 עשוהי רָאטיזָאּפמָאק-ןזח ןטסואוואב ןופ ריע

 רעטשרע ןייז ןעוועג זיא רעכלעוו ,ל"ז רעסייוו

 עסיורג יד ייב ןעגנוזעג ךיוא טָאה רע .רערעל

 השמ 'ר ןוא קאּפעלש םהרבא 'ר םינזח

 .ץלעב ןיא ןאמרעזייק

 טָאה עדַאנאק ןייק ןאמרעננוי א קידנעמוק

 -לוק-םיטש ןוא קיזומ טנרעלעג קיסיילפ רע

 ץינלַָאטס ןתנ

 ףָארטנאװ סהרבא

 .עירָאטאוװרעסנַאק רעטנָארָאט ןיא גנוריוויט

 ךיז רע טמָאקלופראפ טייצ רעבלעז רעד ןיא

 םעד רעטעּפש קידנטערטראפ .תונזח ןיא

 רע טנַארט ןזח רעטלושעג ןייפ א יו דומע

 .רענאשז ןשינזח ןשיסאלק םעד ןופ וצ ליפ

 טנאקאב ליואוו ךיוא זיא ףָארטנאוו ןזח

 רע .רעגניז-טרעצנָאק רעטנכייצענסיוא סלַא

 ראוטרעּפער ןטרידוטשנייא ךייר א טציזאב

 ןוא עשיריי ,ןרעמונ-טרעצנָאק עשיגרוטיל ןופ

 ןופ ךיוא יו ,רעדיל-סקלָאפ עשיאיירבעה

 גנאזעג ןשיסאלק ןכעלטלעוו

 טפאשראפ םיא ןבָאה עמַאנער עסיורג א

 ןופ טסילָאס סלא ןטירטפיוא ערערעמ ענייז

 -סעקרָא עשינַאפמיס ןוא ןרָאכ עטנענימָארּפ

 עכיײרלָאצ ןיא ךיוא יו עדאנאק ןיא סרעט

 ןזח טָאה טייצ ערעגנעל א .סעיצידיוא-ָאידאר

 רעד ןיא טקילייטאב ךיוא ךיז ףָארטנאוו

 .ינאּפמַאק ערעּפָא ַָאטנָארָאט



 ןבעל ןשידיא ןיא ּהניננ

 ַאטנַארַאט ןיא םינזח עקיטראווננעק

 -- ןייט ש נ ע ראאבב .א 2 וי קי

 -ָאט ןיא טסניד רעשינזח ןיא רָאי 50 ןיוש

 רעלוּפָאּפ רעייז ךיז טָאה רע ואוו ,ָאטנָאר

 .טכַאמענ

 לטיּפטט רעדניזַאב ַא גיט טידמיטרּפ רעדע

 .טיטשנעהאב רעדירב שצזמח יא טשעט

 נַאקַאב -- ףָאלראח עלערעב

 ןיא ןזח ןעוועג זיא ,רָאטיזַאּפמָאק סלַא ךדיוא

 תסנכה תיב, :ןלוש רעטנַארָאט עדנענלַאּפ

 טצעלוצ ןוא ?בקעי תיבק , דנאלננע יטהא

 .לוש רעצווַארטסָא ןיא

 -ואוועג ןבָאה ןעגנופַאש עשינרוטיל ענייז

 עטקורדעג ענייז סרעדנוזַאב ,גנונעקרענָא ןענ

 קיזוימ ָארטעמ , ןופ ןבעגעגסיױרַא ,"תוחילס,

 ןצונַאב ס עכקעו טימ ,קראי ןינ ןיא "אט

 -ער רעטקורדעג ןייז .םינזח עננוי עליפ ךיז

 ַאנַאיּפ טימ "רמוחמ ץורק ,, ויטַאטישט

 ןוא קיזומ ןייז ךיוא יוװ ,טנעמינַאּפמַאקַא

 לַאינָאמערעצ-הּפוח רַאפ גנוריטיצער-ּתוכרב

 -ענ ענייז ןופ .ןרָאװעג טיירּפשראפ טונ ןענייז

 לעיצעּפס דיז טָאה רעדיל עשידיי ענעפאש

 ַא רַאפ זיא סָאװ ,"דירַאי ןופ, טנכייצעגסיוא

 ןיא גלָאפרעד טימ ןרָאװעג טצונַאב גנַאל טייצ

 םינזח עטנענימָארּפ ןופ ןעמארגָארּפ-טרעצנָאק
 .רעגניז-ַאידַאר עשידיי ןוא

 וזח -- ץ יננ ל ָא ט ס 2 א ן 2 2

 .(לּפמעט םָאסָאלב ילֵאה) "שדוק יהרּפ, ןופ

 רימ ןביג עיפַארנַאיײב עכעלריפסיוא רעמ ַא

 .טרָא רעדנַא ןַא ףיוא

 םימש ירעש, - ר ע ? ד א | שנ

 ןופ "קדצ ירעש, ןיא ןזח רעירפ ןעווענ .לוש

 .לארשי ץרא ןופ דילי ַא .ָאירעטנַא ,רָאזדניוװ

 ם ײ הנ עּפַא לא ומ ש יב דר ב

 .(טרָא רעדנא ןא ףיוא םיטרפ רעמ)

 .קהצ תובל הע טו ק ף8 ןי

 -ַאדנַאל -- ן אמט ל ע גיז קט =

 .לוש רענ

 תדעג - ןאמרעמיצ לא רשי

 .(לוש עשינעמור) "לארשי

 ."הדוהי תיב, -- הע די יצ 8 2

 - .זאמרע דע פ הד וה 0 יה ט

 .(לוש עשיסור) "קדצ ירעש;,
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 זו יט ש לו עט יי וו ם 5 0
 === ׂ = שש 2 - 4 =

 ."?ארשי ינב יקיזחמ, // =

 לוש רעטעיק - . רעש ונח ? א

 :סנטסָאּפ עטנענַאמרעּפ ףיוא טינ םינזח

 בענעטטשה - . קי נ ע סע ר }| תנ

 ,םינזחה תדוגא רעלאערטנָאמ ןופ טנעדיזערּפ

 ןופ ךָאנ דרַָאקער-תונזח ןקירָאי-ננַאל ַא טָאה

 ןיא .וועשטידרעב זכרמ ןשינזה ןקיד'סוחי

 ינב, ןופ דומע םעד ןטָארטרַאפ ַאטנָארַאט

 .(לוש טירטס ואש) "לארשי

 -עװעע - .ואמרע א והיר מש

 ."לארשי תדע, ןופ ןזח רענעז

 לה ורע ככנייט ש יו ח ייק א

 לאוג, ןוא "םימש ירעש, ןופ ןזח רענעזעוו

 ;קהצ

 שעל -- ( ט כא מה נ יה יי ףרוד

 .לוש טירטס לָאקימ ןופ ןזח רענעז

 הי -- הייל ק קח ײי קהש מ

 ."בקעי תיב , ןזח רענעזעוו

 ווק רענעזעװעג -  ורעכנעוצ ר

 .לוש רעוועיק ןופ

 סעװ 1 -  ואפב ַאק יש זד .ה

 ."בקעי תיב, ןופ ןזח רענעז

 -עועעפ -  ףָארטנאװ סהרבכ א

 .לוש טירטס וָאש ןופ ןזח רענעז

 ןופ ןזח רענעזעועג -- קילנ דוד

 .?ארשי תדע; ןוא 'לארשי יטב;

 וזה ועני -  ץ ינ ל א טס + תכ

 םינזחה תדוגא ןופ רעדנירּג ,עװַאטָא ןיא

 .ָאטנָארָאט ןיא



 לַאערטנַאמ ןיא ןטנעגיריד ןוא םינזח

 טיא םורוד ײרד - - חספשמ-שרַאמזאר)

 (עיגרוטיל רעשידיי ןופ טסניד

 ןיא תונזח לטיּפַאק םייב ןטלַאה רימ ןעוו

 ףרַאד ,לאערטנַאמ ,עילָאּפָארטעמ רעדַאנַאק

 יד ןופ גָארטייב רעד ןרעוו טנכייצַאב לכ םדוק

 .סנירַאמזָאר

 רָאי ןיא זיא ל"ז ןירַאמזָאר ןרהא ןזח

 סע ואוו ,עדַאנַאק ןייק ןעמוקעגרעבירַא 4

 ענייז ןעוועג רעירפ ןרָאי טימ ןיוש ןענייז

 רזעלא ןוא בקעי --- ייז ןופ ייווצ ןוא ,ןיז יירד

 ןשידיי ןפיוא ןעוועג וװיטקַא ןיוש ןענייז ---

 עלעיצעּפס .לאערטנַָאמ ןיא טיבענ-הניגנ

 ןיוש טָאה הניננ רעשידיי רַאפ ןטסנידרַאפ

 ,ן/ רערעטלע רעד טאהענ טייצ רענעי וצ

 .בקעי

 קצול ןופ ןירַאמזַאר ןרהא ןזח זיא ןעמוקעג
 ןעוועג זיא רע ואוו (עינרעבוג רענילָאװ)

 םייב דיילנ .רָאי קיצנאווצ רעביא רוביצ חילש

 -רע ןייז ףיוא תונזחה ךרד םעד ןטערטַאב

 ךיז רע טָאה ,ווָאקלידיס ןיא עלעטש רעטש

 רעשינרוטיל ןיא ןָאטעגנירַא תובהלתה טימ

 ןביוהוצסיורַא ןזיוװַאב ןוא גנורינַאּפמָאק-רָאכ

 רעקיד'תובישח ַא ףיוא שדוקה תכאלמ ןייז

 ייב ןעמוקוצנָא ןסירעגנ דיז ןבָאה סע .הגרדמ

 ענייש טימ גרַאוװגנוי עטבַאגַאב רָאכ ןיא םיא

 -סיוא רעטעּפש ןענייז'ס עכלעוו ןופ ,סעמיטש

 גונעג טעוו .רעלטסניק עטמירַאב ןסקַאװעג

 -עוועג ענייז ןופ ייווצ ףיוא ןזייוואוצנָא ןייז

 רעטעּפש רעד --- סַאב עּפיל :םיררושמ ענעז

 ןוא טאקאיריביס רעגניז ערעּפָא רעטמירַאב

 -יד רעקידרעטעּפש רעד -- ץרַאװש סירָאמ

 ןיא רעטאעט-טסנוק ןשידיי ןופ רָאטקער

 .עקירעמַא

 ךיוא ןירַאמזָאר ןזח טָאה טייצ עצרוק ַא

 פוש רעסיורג רעד ןופ דומע םעד ןטָארטרַאפ

 -עג ןעמונעגפיוא ךָאנרעד ןוא ץינעמערק ןיא

 לוש ל"שרהמ ןיא רוביצ חילש סלַא ןרָאװ
 , .ןילבול ןופ

 -שיגרוטיל ןירַאמזָאר ןרהא ןזח זיא רָאי 8

 טימ טָאה רע .עדַאנַאק ןיא ןעוועג שירעפעש

 "הדוהי תיב, ןיא דומע םעד ןטָארטרַאפ דובכ

 לוש עטסנעש יד טלָאמעד) לאערטנָאמ ,לוש

 זיא רע .וימי ףוס דע ,(טננענ ןשידיי ןיא

 .1932 ןיא ןרָאװעג רטפנ

 ַא ןפַאש וצ ןזיװַאב טָאה ןירַאמזָאר ןזח

 סעיציזָאּפמָאק עקיטרַאנדיישרַאפ לָאצ עכייר

 ןוא עגנוי רַאפ ןוויטַאטישטער ליפ ךיוא ןוא

 .םינזח ענעטירשעגרַאפ

 וי ה א כ ו-(א ה צב ק ע י

 רָאסעּפַארּפ

 רָאי ןיא ,דנַאלסור ,ווָאקלידיס ןיא ןריובעג

 -ַאב הקיני עשילַאקיזומ עטשרע ןייז ,2

 לרוחב רעקירָאי 14 סְלַא .רעטָאפ םייב ןעמוק

 לוש-טָאטש ןיא רָאכ םעד ןיוש רע טריגיריד

 .(עינרעבוג רענָאסרעכ) קסנעסינזָאװ ןופ

 ,עדַאנַאק ןייק ןעמוקענ רע זיא 1912 ןיא
 קיזומ רעלאערטנָאמ ןיא עלעטש ַא ןעמונעגנָא
 ווָא ירָאטַאװרעסנָאק ַאיבמָאלָאק) עימעדַאקַא

 טימ םוידוטש-ריװַאלק טצעזעגרָאפ ,(קיזוימ
 (ןיבַאירקס ןופ רעליש) יטרעביל ַאל דערפלַא
 .רעורב שזדרָאשזד טימ -- ןַאגרָא ןוא

 ןירַאמזָאר .י טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןופ לייט רעשילַאקיזומ רעד טימ טריפעגנָא

 לָאצ ַא טריגיריד ךיוא ןוא רעטַאעט ןשידיי

 -ַאנַאיצַאנ ענעדיישרַאפ ןופ ןרָאכ עשיטָאטש

 -קיזומ סלַא טרישזַאננַא טרעוו רע .ןטעטיל

 ןוא עשידיי רעלאערטנָאמ עֶלַא ןיא רָאטקעריד

 ךיוא רע זיא רעטעּפש .סעלוש עשיאיירבעה

 ינב, :ןלוש עדנגלָאפ ןופ רעטסיימ-רָאכ

 תיב/ , ןורושי תרע, ,'אשידק הרבח, ,"בקעי

 רעקידנעטש טציא ."דוד תיב , ןוא "הדוהי

 .לוש "םימשה רעש , רעד ןיא טנעגיריד-רָאכ

 ַא טימ ןָא ךיוא טריפ ןירַאמזַאר .פָארּפ



 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ

 ןיא טסעקדָארב-ָאידַאר ןזעינילער ןכעלטנכעוו

 .(ןטַאטש עטקינייארַאפ) ןיעמ ,דנַאלטרָאּפ
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 ןיר אקס ז א ר ןרוש ט ;

 (טראצטאר .* פארּפ ופ ץוש0)

 -נָאק קיזומ לינקעמ ןופ רעטריאודַארג ַא

 ווָא רָאלשטעב , לוטיט ןטימ עירָאטאװרעפ

 ,רעליּפש לדיפ רעטנכייצעגנסיוא ןַא ."קיזוימ

 ןרָאי לָאצ ַא רַאפ .טסינַאגרָא ןוא טסינַאיּפ

 ןופ טסינַאגרָא ןוא רעטסיימ-רָאכ רעד רע זיא

 ַא ךיוא ןיא רע  .ענַאנַאניס "ןויצ ירעש;

 .טסילַאיצעּפס קיזומ לושכיוה

 | ירא טו א ר האוז אפ

 (ןץרַאמזָאר ןרהא ןזח ןופ ןוז רעטסגווינ

 םייב ןענניז ןביוהעגנָא .קצול ןיא ןריובעג

 רָאי 6 עלופ ןייק טינ ךָאנ רָאכ ןיא רעטָאפ

 ןעוװעג ךָאנ זיא עלעמיטש יד םנה .טלַא

 ןפלעהסיורַא טזומענ רעבָא רע טָאה ךַאוװש

 זיב טְלַא ןעגנוזענ .טרַאּפ-ןטלַא יד ןריפ בילוצ

 יד ןריפ טזומענ ןיוש רָאי 16 וצ ןוא רָאי 9

 .טרַאּפ סַאב

 ןוא ?אערטנָאמ ןייק ןעמוקעג 1922 ןיא

 .טיבעג-הניגנ ןפיוא טייקיטעט יד טצעזעגרָאפ

 ןזה טימ לוש "דוד תיב , ןיא טנעניריד טציא

 .ןילד עשוהי

* * * 

 ןטמַא-תונזח רעלַאערטנַאמ

 רעלאערטנָאמ ןיא ץַאלּפ ןטסערג םעד

 תיב יד ןעמונרַאפ גנַאל ןרָאי טָאה תונזח

 -ַאב יד ןענַאטשעג ןענַייז סע ואוו ,לוש בקעי

 -שטערק והילא ,ןַאמטיור דוד םינזח עטמיר

 דוד ,םייחל ולדביו ,ןַאגַאקדװָאּפַאק ןוא ראמ

 ,רענניזלוש םייח ,ָאריּפַאש ל?דנעמ ,ןַאמצאק

 -נַא ןוא ַאדָאגיױװ לאומש ,ףָארָאטנאק לאומש

 .רעלטסניק דומע עטנענימַארּפ ערעד

 לוש "בקעי תיב, ןופ ןזח רעקיטציא רעד

 -טסניק דומע ןַא -- גייווצנעזָאר עשוהי זיא

 לָאצ ַא זיא רעכלעוו ,ננַאר ןרעכעה ןופ רעל

 לארשי ץרא ןיא רוביצ חילש ןעווענ ןרָאי

 רָאנעט עשיריל עסיז א טציזַאב ;(ןנ תמר)

 ןוא רוטַארָאלָאק רעקיסילפ ַא טימ עמיטש
 -ייז סָאװ ,תולעמ יירד --- חסונ לעב רענייפ

 .ןזח ַא ראפ הכרב עכעלטעג ַא ןענ

 .גרעבנירנ .א --- ינש ןזח

 -נוא רָאכ ןקידנעטש ַא ןָא טלַאה לוש יד

 רעכלעוו ,קינָארק .י ןופ גנוטייל רעד רעט
 ןפיוא ןטסנידרַאפ עקידנטיידַאב ןיוש טָאה

 ַא טימ גנַאזעג-רָאכ רעלַאנַאנַאניס ןופ טיבעג

 .רַאי קילדנעצ יירד ןופ דרָאקער

 תונזח סָאד טמענרַאפ טרָא ןבושח רָאנ ַא

 ,לוש "םימשה רעש. רעלאערטנַאמ רעד ןיא
 ןענַאטשעג דובכ טימ גנַאל ןרָאי זיא סע ואוו

 0 ו ?עניק .טוזה

 א ,ןָאסלעדנעמ הימחנ ןזח רעקיטציא רעד

 רערעכעה טימ ךיוא טנפַאװַאב ,?יכשמו ןננמ

 טסירוי רעטריאודַארג) גנודליב רעשימעדַאקַא

 יד רַאפ טָאה (טעטיזרעווינוא רעקרָאי וינ ןופ

 םעד קיד'תובישח טערטרַאפ רע סָאװ רָאי 8

 -ענ טבילַאב קיטייזליפ ךיז דומע ןקיטרַאד

 .עדניימעג רעד ייב טכַאמ

 עדנעייטשסיוא ןַא ןיא ןָאסלעדנעמ ןזח

 -עמַא םעד ףיוא רעגַאל םינזח םניא רוגיפ

 רענעזעוועג ַא זיא רע .טנעניטנָאק רענַאקיר

 ןיא ילבמעסַא סרָאטנַאק ןופ טנעדיזערּפ

 וצ טרעייטשעגייב ליפ ללכב ןוא עקירעמַא
 -רַאפ יד ןיא ייס תונזח ןופ גנוביוהרעד רעד

 .עדַאנַאק ןיא ייס ןוא ןטַאטש עטקינייא

 .פָארּפ -- טנעגיריד .םָארפ .י .י - ינש וזח

 , .ןירַאמזָאר .י

 טאה 8 ואוו קוש "רוה תיב; רעד ןיא

 תובישח סיורג טימ ןטָארטרַאּפ ןרָאי ערערעמ

 'ר ןזח רעטמירַאב טלעוו רעד דומע םעד

 ןעצ ןיוש ךרע ןַא זיא ,ל"ז קַאּפעלש םירפא

 עשוהי ןזח רעטבַאגַאב רעד ומוקמ אלממ רָאי

 ןעמונרַאפ ןרָאי לָאצ ַא טָאה רעכלעוו ,ןילד

 : תיב רעד ןופ טמא-תונזח םעד

 .ביבא לת ןיא
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 יֿכ ו זה : שדוק תרדה- -ןורושי תדעג ,רעסיג .ש ןזח טציא זיא "ןויצ ירעש, ןיא
 ןרָאי זיא ינש ןזח ןוא טנעגיריד ;רעטסַאמ ראג ַא ןברַאװרעד ןיוש ךיז טָאה רעכלעוו
 זיא רעכלעוו ,ל"ז םירוש .ש ןעוועג גנַאל ןוא רעלטסניק דומע סלַא עיצַאטוּפער ענייפ
 .ןרָאװעג רטפנ ראי ןטצעל .רענַאשז ןרעסעב ןופ רעגניז-טרעצנָאק

 -לַא .ֿמ ןושאר ןזח :"?וש לעַארזיא גנַאי, .ןירַאמזָאר .ש --- טנעניריד

 .רעלעמ .ר ,ינש ןזח ;ןרעּפ :
 לארשי תדע, ןיא ןזח רעקיטציא רעד

 רווטתואא יז .:/םידיה +ש חור י 2 :
 2 עלפואק 3 ןזח . כודנה שרדמ תימ .ןענַאהנ /ּפָאק ןופ ,רענרעבדלָאנ 0 זיא לוש

 .ילארשי .מ ןזח :"הדוהי תיב, ןוגה רוביצ חילש סלַא טצעשעגכיוה טרעוו רע

 .לארק .נ ןזח-: רקובל םירמוש. ּׁש .טייקבעלנעזרעּפ ענייפ ןוא
 .קעריס .ל ןזח :"השמ תיב; נ נעג : .יקסנישארק .א -- טנעניריד
 ,שטיוואקרעב .ג ןזח :'םיחא תבשי רעלאערטנַאמ ערעסערג ערעדנַא יד ןופ

 ןוא םינזח עכעלרעי ןָא ןטלַאה סָאװ ,ןל
 .קאטשלומ .מ ןוח :"לא תיב, : :

 א יי ןרָאכ עקידנעטש טימ ךיוא ייז ןופ לָאצ ַא
 .רענטָאל .א ןזח :לוש רעניארקוא :ןענייז

 .רענַאק .א ןזח :לוש ןַארָאל .טס עשיזעגנוטרָאּפ-שינַאּפש) "לארשי תראפת,
 .לעגָאפ .מ ןזח :קריצַאב סיירג םַאדרעטָאנ :טףעבנייװ י- טנעגיריד לארק ירוח :(לוש

 ,עאפעלש .= .שפריט .7 .ץאמ .א ,גײװצנעזאר .י* :סקגיל וצ סטכעה טפ ײר עט +

 .רעלדאג .י ,ץיראמזַאר .א ,ןָאסלעדנעמ .1

 (שט טעקע אעה 22 ןעיראוזשה ;." הָאסעפַארפ ,.גרעבצשירג .ט .ַא העצעט .א .טָאהפ . .ײה עט 2

 תעטבאע .3 .ש ,טהאפטפאקה .מ

 .סופלאק .א ןוט רעגרעבדלָאג .י םיוזח יד (טייהנזעװּפא ןיא)



- 

 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ

 :ןטמַא עטנענַאמרעּפ ןָא םינזח

 -ּפָאה .פ ,רעסינ .מ ,רעסינ .ח ,ןַאמטכַא .מ

 .א ,לענאפ .ג ,רעלראנ .ו ;רעבט י יי

 ,רעטייר .ס ,קינזער .נ ,רעברַאק .מ ,םופלאק

 .רעביירש .א ןוא רעטּכעש .י ,דייר 5

 :סעלעטש עכעלרעי ןָא ןטנעניריד

 ןוא לעניס .נ ,ךַאב .מ ,יקסנַאלּפַאק .ר .ווער

 .ָאקרוב .י

4 
 יא

 -ןייפ ןסיורג ַא ךיוא טנַאמרַאפ לאעדטנָאמ

 טערט רעכלעוו ,"הרמז, רָאכ רענעמ ןטלושעג

 -ןַאק עשינרוטיל ןיא טייצ וצ טייצ ןופ ףיוא

 ןופ טסעג-םינזח עטנענימָארּפ טימ ןטרעצ

 -נירגעג זיא "הרמז, .ןטסילַאס סלַא קרָאי וינ

 .ועד דרוד קירוצ ראי 29 טימ וראווענ םעד

 .יקסנַאלּפַאק

 כעפיניוו

 -ַאק ןיא רעטנעצ רעשידיי רעטירד רעד

 ןשינזח א ךיוא טנָאמרַאפ ,געפיניוו ,עדַאנ

 .ביול ליפ טנידרַאפ סָאװ ,דרָאקער

 -עג ןקיטרָאד ןפיוא ןענַארעטעוװ יד ןוּפ

 ןטשרע ןפיוא ףרַאד הניננ רעשידיי ןופ טיב

 השמ רזח ןרעװו טנַאמרעד חבש טימ ץַאלּפ

 -ישז ייב ,ווָאלַאקַאס ןיא ןריובעג .באסיישזד

 ןיא ןעגנוזעג זייוולגניי .1884 ןיא ,רימָאט

 -לעב ןסינ םילודנ םינזח יד ייב וועשטידרעב

 -וקעג .רענוװָאר ?דייז ןוא ןטקה םחורי ,רעז

 רענעּפיניװ סלַא .1908 ןיא עדַאנַאק ןיא ןעמ

 -נוהרָאי ןבלַאה םעיונעג ַא ןופ דשמב בשוּת

 -תונזח ןעמונרַאפ ןרָאי לָאצ ַא רע טָאה טרעד

 ךיוא ןוא ןלוש עקיטרָאד עקינייא ןיא ןטמַא
 .גנַאזעג-ראכ ןופ טיבעג ןפיוא טעטסיילעג ליפ

 ,רָאטַאזינַאגרָא ןוא טנעגיריד רעקיאעפ א יװ

 רעויטקַא סלא ךיוא ךיז קידנענכייצסיוא

 ןכעלטפַאשלעזעג םענײמעגלַא םניא ןקסע

 -םיוא רעד וצ ןגָארטעגוצ ליפ רע טָאה ,ןבעל

 .בושי ןשידיי ןקיטרָאד םנופ גנובעל

 -לת לָאצ ַא ןניוצרעד טָאה בָאקיישזד ןזח

 .סנטסָאּפ עשינזח ןעמענרַאפ סָאוו םידימ

 ןופ ריפ ןבָאה נ"י ענעגנַאנרַאפ יד טשרע

 עדַאנַאק ברעמ ןיא טנוװַאדעג םידימלת ענייז

 ךיוא ןיא רע .ןלייט-דנַאק עדעדנַא ןיא ןוא

 ךיוא טייצ ַא רַאפ ןוא רעדנירג רעד ןעווענ

 -יוװ ןיא רָאכ-סקלָאפ ןשידיי ןופ רעטייל רעד

 עטונ א ןברָאוװרעד ךיז טָאה רעכלעוו ,געּפינ

 עכיירגלַאפרעד ערערעמ ךרוד עיצַאטוּפער

 -ַאזוצ ךיוא לָאמלייט ,ןטירטפיוא-טרעצנָאק

 אפ ןשידיי ןטימ ןעמ

 -אבטימ ,יקצינזער ַאשַאי ןופ גנוטייל רעד

 .ןײטשנַארב ןימינב ןזח ןּופ טקיליײיט

 רעטנוא רֶז עטסעק רָא-סקלָאנ

 ןקיטרָאד םוצ טרעייטשעגייב קיד'תושממ
 הײטשנגָארב ןימינב סח טָאה טיבעג-הניגנ
 אפ ןוא רעקיזומ רענעעזעגנָא ןַא
 ליכשמ סלַא ךיוא טסואווַאב ,טנעגיריד-ראכ
 -עמ ןופ רבחמ רעד ןיא רע .נאנַאדעּפ ןוא
 :ייז ןֹופ ייווצ .ןעגנופַאש עשיגרוטיל ערער
 תבש רַאּפ ןויטַאטישטער) "החבשו ריש;
 ןיוש ןענייז '?וחל החנמ, ןוא ,(ט'י ןוא

 ליפ ןעמוקַאב ןוא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ
 ךיוא טָאה ןײטשנָארב ןזח .םינגנמ ןופ ּביוק
 -טרעוו ןענייז עכלעוו ,קרעוו עלַארַאכ ןפַאשעג

 :הניגנ רעשידיי ןופ רַאוטרעּפער םניא לופ

 -ייב עקיטכיוו ענייז אפ עו נעקרענָא ןיא

 -נָארב ןזה טָאה קיזומ רעשיידיי וצ ןנַארט

 לוש רעד ןופ םָאלּפיד-ןרע ןַא ןגָארקעג ןייטש

 ןָאינוי ורביה םייב קיזומ רעשינרוטיל רַאפ

 טַאקיפיטרעס רעד .קרָאי וינ ןיא טוטיטסניא

 -נעזערּפ ןפוא ןכעלרעייפ ַא ףיוא םיא זיא

 -םינזח רענַאקירעמַא ןַא ייב ןרָאוװעג טריט

 טסירנַאב קיצראה זיא רע ואוו ,ץנערעפנָאק

 רעד ןופ ןרוניפ עדנטייל ייווצ יד ןופ ןרָאװעג

 סעּפָארּפ קיזומ :לוש-םינזח רעטנַאמרעד

 ןעיד ,יולבצנארפ .נ .א 'רד ןוא רענרעוו קירע

 .עימעדַאקַא רעד ןופ

 רעביא ןיוש

 רעגעּפיניו ןופ טנעגיריד ןוא ןזח רעד ןיא

 ךיירגנלָאּפרעד ןָא ךיוא טריפ רע ואוו ,ת"ת

 -טנגוי לָאצ א .רָאכ-רעדניק ןרעסערנ ַא טימ

 יו וזר יא יאהר - זוזרו ר איו
 1 = = .יִָ - ן-- סב יו ןָאי
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 ענייז עכעל
 .תונזחה דרד םניא ןרָאװ
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 יו ןופ טצאשעגּפָא ךיוה ץנאג ןרעוו סע

 ןופ ןעגנוטסייל עקיגָאװ יד בושי רעגעּפינ

 ןבָאה עכלעוו ,רעקיזומ עקיטכיט עדייב יד

 -לוק רעד תבוטל טעמדיוועג ריז גנַאל ןרָאי

 -ידיי רעד ףיוא הניגנ רעשידיי ןופ גנוריוויט

 .סַאג רעש

 העכלעװ פ /ז רענטסע 7 .פ וזה

 ןיא 1086 ןופ עדנע ןיא ןרָאוװעג רטפנ זיא

 -רַאפ רָאי עקינייא טָאה רע ואוו ,לאערטנָאמ

 -וטרָאּפ-שינַאּפש רעד ןופ דומע םעד ןטָארט

 -עג רָאי 20 | פ ךשמ ַא זיא ,לוש רעשיזעג

 רעגעּפיניװ ןופ טסניד רעשינזח ןיא ןענַאטש
 .לוש "קדצ ירעש

 ןעוועג ןרָאי לָאצ ַא זיא םוקמ אלממ ןייז

 וע יי יו"

 רָאי רַאּפ ַא טָאה לוש הניּפ שאר עיינ יד

 יקציוועסוק בקעי ןזח ןטמסיראב םעד טאהענ

 רעקיטרַאוװנגעק רעד .(קרָאי וינ ןיא טציא)

 סעג א . לא רע וו יה ר כ א א ח

 ןעמוקעג ,עיקַאװַָאלסָאכעשט ןופ רענעריוב

 ןשינזח א טימ 1996 ןיא עדַאנַאק ןייק

 .דנַאלגנע ןופ שזַאטס

 ןיוש דומע םעד טמענר א אפ לוש ;) יזנכשא ןיא

 ;/ א 2 ח 2 ע פ היי א מ ןזח רָאי עקינייא

 .חסונ לעב ןוא ןגנמ רענייפ ַא
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 ענעגייא עקינייא דיוא טנַאמרַאפ געּפיניוװ

 .ש ,גרעברעווליס .י :יװ ןטקודָארּפ עשינזח

 .ַא.א יקצעדָארָאב דוד ,ןַאמצלָאנ ,ןייטשּפע

 : : א

 רעוואוקנאוו

 .אֵק םיַײב ץוביק רעשיריו רעדנסקאו רעד

 עלַא ךיוא טָאה גערב-םי ןשיפיסַאּפ רעדַאנ

 ץינלַאטס ןתנ

 וצ סערעטניא ןעמערַאװ ןזיװעגסױרַא לָאמ
 -אוקנאוו ןיא ןלוש עסיורג ייווצ יד .תונזח

 ןעמוק "לארשי תיב, ןוא "קדצ ירעש , רעוו

 עטנענימַארּפ ןטלַאהוצנָא רענַאב רעייז ךָאנ

 ןרָאכ עטלעטשעגננעמַאזוצ ןייפ טימ םינזח

 ןעזנָא םעד ןביוהעג סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןוא

 רעקיטרָאד ןיא טיבענ-הניננ ןשידיי םעד ןופ

 .הליהק
 * א 8

 עוװַאטַא

 :ןענייז עװַאטַא ןיא םינזח עקיטרַאוװנגעק

 2 דע 2 שר ע נ

 ?וש 'םולש תיב,

 - יי בא ר

 .תהח יקחחס;ק - || ײט ש נ ע ר ַא ר

 ."לארשי תדע, -- ץי װ ַא ט ּפ א

6 
 ."בקעי נבכ;} רע כב יי / 1

 רַאזדניוװ

 ןיא זיא רעכלעו ,רע קנ יש ט"ת

 טמענרַאפ ,ךיירקנַארפ ןופ ןעמוקענ) 0

 -דניוו ןיא לוש "קדצ ירעש. ןופ דומע םעד

 קעװַא זיא רעלדַא ןזח טניז ,ַאירעטנָא ,רָאז

 -ָאט ןיא ןטסָאּפ ןרעסערג םעיינ ןייז ףיוא
5 
 .ָאטנָאר
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 ,ָאירעטנָא ,ןַאטלימַאה ןיא ןלוש ריפ יד ןופ

 טנכייצענסיוא ןטסעבמַא לָאמ עלַא ךיז טָאה

 טָאה עכלעוו ,עיצַאנערגנַאק "בקעי תיב, יד

 סערעטניא ןעמירַאװ ןזיױװעגסיױרַא קידנעטש

 דובכ טימ ןטלַאהוצנָא טיײקיצרַאהטיירב ןוא

 .ןזח ןטנענימָארּפ ַא

 ןיא ןיא טרעדנוהרָאי ?טרעפ ַא רעביא

 ל"ז ןָאסניוװעל בקעי ןזח ןעוועגנ "בקעי תיב,

 עוו ,ענקיװ ןופ הילי א .(1941 07

 עשינזח ןעמונראפ טנגוי רעד ןיא טָאה רעכ

 ,ןָאדנָאל ןוא סעדָא ,ענוװָאק ןיא סנטסאּפ

 -עמַא ךָאנ טרירנימיא 1902 ןיא .דנַאלגנע

 עשינזח ןטלַאהעגנָא טָאה רע ואוו ,עקיר



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 ,טיִארטעד ,זויקַאריס ,קרָאי-וינ ןיא סנטסאּפ

 .וימי ףוס דע ןָאילימַאה ןיא טצעלוצ ןוא

 א

 -ייז ןָאטלימַאה ןיא םינזח עקיטרַאוװנגעק

 ;ןענ

 תדונא, ;ןַאמרעמיצ -- לוש "בקעי ּתיבת

 -ניז -- "לארשי תדע, ;ץכ עשוהי -- "םיחא

 "םולש ישנא, לּפמעט ןיא ןוא ,רענ

 .רענניוועל
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 -ַאק ערעדנַא עלַא ןופ המישר עיונעג ןייק

 נעמ סע .טינ רימ ןציזַאב םיצוביק רעדַאנ

 יה ןא .וםעו טנאטאב 272 החפכ רעבָא

 -צעל יד רַאפ זיא עדַאנַאק ןיא לָאר עשינזח

 ןלָאז .ןרָאװענ קידתובישח ץינַאנ ןרָאי ערעט

 -רעד וצ ןייז םרונ לָאז סָאד זַא ,ןּפָאה רימ

 ךָאנ א וצ דנאל ןיא אד דיוא תונזח ןביוה

 יא שירעלטסניק יא ָאוינ רערעכעה רעמ

 עטשטניוועג לופ יד ןעניוועג ןענעק וצ שיטע
 ןיא חוכ ןקיטסייג ןעמאזקריוו ןוא העּפשה

 .ןבעל ןשידיי רעדַאנַאק



 ןײיטשנערָאב ססנּפ

 -ַאב טלעוו ןופ טיוט ןקיטייצירפ םעד טימ
 זייטשנערַאב סחנּפ רעלטסניק-דומע ןטמיר
 יפיוא ןרעטש ַא ןרָאװעג ןשָאלרַאפ זיא
 טיוט רעקידמיצולּפ רעד .טנַאזירָאה ןשינזח
 -יװַאב רעלַאטַאפ רעד ךרוד ןעמוקעג זיא

 ןשינעעשעג עקידנעלסיירטפיוא יד ןופ גנוק
 םענעי ןיא .1999 רָאי ןיא עניטנעגרַא ןיא
 ןט-17 םעד ,קיטיירפ םענערַאװעג-שירָאטסיה
 זיא סערייא סָאנעוב ןיא טפול יד ןעוו ,ינוי
 -ןסַאג ךדרוד רעװלוּפ טימ ןרָאװעג טליפעגנָא
 -ַאב עקיטרָאד עצנַאג יד ןוא גנורידרַאבמַאב
 -יורג טימ ןרָאװעג טשרעהַאב זיא גנורעקלעפ
 ,קינַאּפ-טיוט רעקיל

 ןרָאװעג טלסיירטעג

 .טסולרַאפ

 רעד זיא

 םעד דךרוד

 -םיוא בושי

 ןכעלקערש

 -סיוא ןַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רטפנ רעד

 זוא טלעוו-םינזח רעד 0 רוניפ עקידנעייטש

 רענאקירעמַאםורד םייב טבילַאב קרַאטש

 -יורג ַא ןברָאוװרעד טַאהענ ריז טָאה ,םוטנדיי

 ףיוא ךיוא רערערַאפ ןוא טניירפ לָאצ עס

 ךרוד טנעניטנַאק רענַאקירעמַא-ןופצ רעזד

 -רעביא ,ןכוזַאב עלאפמואירט עקינייא ענייז

 םענעביוהעג ןכעלסעגנרַאפמוא ןַא קידנזַאל

 -עט קרַאי-ינ ןיא ענעמוקאב יד .קורדנייא

 התעשב טָאה העידי-רעיורט עשיפארנעל

 יד ןופ רענאל-םינזח םעד טרעדורענפיוא

 סע ואוו ,עדַאנַאק 2 ןטַאטש עטקינייארַאפ

 .םינזח רעדירב ריפ ךָאנ ךיז ןעניפעג

 ןופ טמַאטשעג טָאה ןייטשנערָאב סחנּפ ןזח

 רעדירב סקעז ,תורוד רודמ עזג רעשינזח ַא

 סָאװ ,החּפשמ רעד ןיא ןעוועג ייז ןענייז םינזח

 -לעז רָאנ ַא ךיז רַאפ ןוא ןַא םצע ןיא זיא

 -ירב יד ןופ רעטסטלע רעד .גנוניישרעד ענעט
 רעכלעוו ,?ל"ז ןייטשנערָאב אנרש יבצ ,רעד

 ןיא ליכשמו ןזח רעטנענימָארּפ ַא ןעוועג זיא

 רטפנ קירוצ רָאי 10 טימ ןיא ,עיפלעדַאליפ

 ַאנָאזירַא ןיא ןרָאװעג

 ןזח זיא עקירעמַא םורד ןייק

 ,ןַאמרעגנוי רעקירָאי-20 ַא ןעמוקעג ןייטש
 ַא טימ עשרַאװ רעשידיי רעסיורג רעד ןופ
 -ַאזוצ שזַאגַאב ןשילַאקיזומ םענעדָאלַאב ןייפ
 -עג טמַאזעגמוא ןוא ןסיוו ןשידיי טימ ןעמ
 סלַא גנונעקרענַא עטנידרַאפ ןייז ןענואוו

 זיא רע .ןרעטש רעשינזח רעקידנעייגפיוא
 ןשירעלטסניק םניא ןסקַאװעג לענש רָאג
 .ערעיר ַאק רעשי נזח רעכיירר ןָאלג ןייז ן ּפַאטע

 ךשמ ַא ,רָאנרעד ןוא ָאירַאזָאר ןיא טשרעוצ
 ליפ טימ רע טָאה רַאי קיסיירד עיונעג ןונ
 -רעביוא ןופ טמַא םעד ןטלַאהעגנָא תובישח
 -סָאנעוב ןופ לוש רעסיורג רעד ןיא רָאטנַאק
 רעד ןעוועג דיוא ןרָאי עטסרעמ יד .סערייא

 -נעגרַא ןיא םינזחה תדוגא ןופ טנעדיזערּפ
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 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 ַא וצ תונזח סָאד טרָאד קידנביוהרעד ,עניט

 ןטשטנעבענ ןייז טימ טָאה רע .אווינ ןכיוה

 -עגלַא ןקיטרָאד םעד טנידעג ךיוא טנַאלַאט

 -רוטלוק ענעדיישרַאפ ייב םוטנדיי םעניימ

 ןסיורג ןופ ןעגנומענרעטנוא עכעלטפַאשלעזעג

 רעמענלייטנָא רעטּפָא ןַא ןעוועג ןוא םענרַאפ

 רעד ןופ ןטנוװַא עשירַארעטיל-שילַאקיזומ ייב

 רַאפ גָארטייב ןייז זיא ללכב .החּפשמ רעביירש

 ןופ ןוא תונזח ןופ גנוריזירַאלוּפָאּפ רעד

 רעניטנענרַא ןשיװצ דיל ןשידיי ןרעפעב

 קיגָאװ רעייז ןעוועג םוטנדיי

 טקיניירַאפ טָאה ןייטשנערָאב סחנּפ ןזח

 -םינזח יילרעדייב ךיז ןיא טרעּפרעקרַאפ ןוא

 -עג-ךייש רענרעדָאמ סלַא יא -- סרענייטש

 ,טינש ןשיסַאלק ןופ רעלטסניק דומע רעטלוש

 רעטלַא רעד ןיא ןפורענ טָאה ןעמ יוװ רעדָא

 יד יא ,ןזח-רָאק ּפיט רענייש רעד ,םייה

 ןטלַא ןופ תונזח עשיסקַאדַאטרָא עגננערטש

 -עג טרינימילע טשינ םיא ייב זיא סָאװ ,רדח

 טריציפידַאמ טּפַאהרעטסיימ טָאה רע .ןרָאװ

 רענעסָאנעגנעמַאזוצ ַא ןיא תוטיש עדייב יד

 .רענייטש ןקיטרַאנגייא ץנַאג א ףיוא טייהנייא

 ןייז ףיוא ןעניוועג טנַאקעג טכייל טָאה רע

 יד יא ,תונזח-רָאכ ןופ רעננעהנָא יד יא טייז

 ןשינזח ןטלַא ןשידיי-שיפיצעּפס ןופ םידיסח

 הרוח

 -נערָאב סחנּפ זיא ןעמונעג ןײמענלַא ןיא

 וצ טכער טימ ןעווענ טנכעררַאפ ןייטש

 ,ןסייוו סָאװ ,םינזח עדַאיעלּפ רערעכעה רענעי

 ךאפ-תונזח םעד ןדנובענסיוא ,טגָאזעג יו

 קידנרעוו דימ טשינ טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא

 םינפוא עיינ קידנעטש ןרידוטש ןוא ןכוז ןופ

 .שדוקה תדובע יד ןרעכיירַאב וצ רעמ סָאװ

 ןוא שימייה רָאנ ןעווענ רע זיא דָאנ וצרעד

 רעניײמעגלַא רעד ףיֹוא ךיוא דיירגלָאפרעד

 ,סעיצידיוא ָאידַאר ןיא ןוא עניב-טרעצנַאק

 -רַאפ ןוא ץנענימָארּפ םורַא ױזַא קידנעניװעג

 -עג רעטיירב רעד ןופ ןזיירק עלַא ןיא גנורע

 .טײקבעלטּפַאשלעז

 רוביצ חילש סלַא ייליבוי ןקירָאי-פ ןייז וצ

 ןרָאטקעריד-לוש יד ןבָאה ,לּפמעט אסאּפ ןופ

 ןיא טעקנַאב ןזעידנַארג ַא טימ טרעַאב םיא
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 -סָאנעוב ןיא ןלַאז עטפערנ יד ןופ םענייא

 -ַאב ךיז ןבָאה סע ואוו ,("ןָאעדָא,) סערייא

 סעיצוטיטסניא עקיטרָאד עֶלַא טעמכ טקילײט

 רעדעי ייב קידנעטש טָאה רע עכלעוו רַאפ

 - - הניגנ ןייז טימ ןפלָאהענטימ ,טייהנגעלעג

 -נַאג יד ךדיוא ןוא -- סרּפ ?בקל תנמ לע אלש

 םיא זיא סע ואוו ,החּפשמ-םינזח עלַאקָאל עצ

 ןוא ננונעקרענא סיורג ןרָאוװענ טלייטענוצ

 עלופטדעוו טימ ןעמַאזוצ טײקרַאבקנַאד עפיט

 .תונתמ

 רעקיטרעווסנביול רעקירָאי-גנַאל ןייז ןיא

 ןייטשנערָאב פחנּפ ןוח טָאה עיצַאוטקַא

 ןייז טימ רָאנ טשינ ןעוועג ןח אשונ קרַאטש

 ןוא עמיטש רעשיריל רעסיז רערַאברעדנואוו

 -עלטסניק-ךיוה ןקיטרַאנגייא ןכיירסולפנייא

 ענייז טימ ריוא רָאנ ,רעגייטש-גנַאזעג ןשיר

 רעקיצרַאהתמא ןוא תולעמ עכעלנעזרעּפ
 םיא טָאה סָאװ ,גנומענַאב רעכעלמיטסקלָאּפ
 יד ןשיװוצ טכַאמענ טבילַאב קראטש ױזַא

 .ןטכיש עטסטיירב

 רעד סָאװ ,טשינ רעדנואוו ןייק רָאנ זיא

 -נערָאב סחנּפ ןזח ןופ טיוט רעקידמיצולּפ

 טָאה ,רָאי 823 ןופ רעטלע ןעירפ ןיא ןייטש

 עלַא ןיא רעיורט ןפיט ַאזַא ןפורעגסורַא
 -נַאנ יד .בושי ןשידיי רעניטנעגרַא ןופ ןזיירק

 ןעוועג לופ זיא עסערּפ עשידיי עקיטרָאד עצ

 ןסיורג םעד רעביא ןעלקיטרַא-רעיורט טימ

 .רטפנ

 סחנּפ ןופ הריטּפ רעד טימ תוכייש ןיא

 יא "גנוטייצ עשידיי, יד טָאה ןייטשנערַאב

 6 גָאט םוצ טנַאמרעד בנא סערייא סָאנעוב

 ,(1999 ,ינוי ןט-19 םעד ,קיטנוז) היול רעד

 ןיא קלח םעניילק ןייק טינ סָאד ,טקַאפ םעד

 ר'אסאּפ רעד ןיא דומע םעד ןעמענרַאפ ןייז

 -ער רענעברָאטשרַאפ רעד טאהעג טָאה לוש

 טָאה רעכלעוו ,ה"ע רַאילַאטס יכדרמ רָאטקַאד

 דנַאטשוצ לָאז ןינע רעד זַא ,טקריווענטימ ליפ

 ןופ ןעמוקעג ןזיא ןייטשנערָאב תעב .ןעמוק

 ,ןזח סלַא טריאוטקַא טָאה רע ואוו ,ָאירַאזַאר

 -ָאטס ."גנוטייצ עשידיי, יד טכוזַאב רע טָאה

 יד ןדַאלעגנייא טלָאמעד טָאה ה"ע רַאיל

 ןלָאז ייז זַא ,לוש ר'אסאּפ רעד ןופ םיתב ילעב
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 רעכלעוו ,ןענייטשנערָאב טימ ןענעקַאב דיז

 רעטוג סלַא םש ַא ןיוש טַאהעג ותעשב טָאה

 -ַאב ןכָאנ ,אפוג עיצקַאדער ןיא עקַאט .ןזח

 -- ןייטשנערָאב ןזח טָאה ,ייז טימ ךיז ןענעק

 טשינ ךיז -- ןעוועג זיא רעגייטש ןייז יו

 ייז רַאפ טָאה רע ןוא ןטעב גנַאל טזָאלעג

 קינייו זיא'ס .ןכַאז עשינזח עקינייא ןעגנוזעג

 :ןרָאװעג ןלעפעג ןעמעלַא זיא רע זַא ,ןגַאז וצ

 ןוא טרינַאּפמיא טָאה םיטש עקיטכערּפ ןייז

 ןייז ןופ טרעטסייגַאב שממ ןעוועג ןענייז עלַא

 -רעטניא סרַאילַאטס .ןעגניז ןלופטנַאלַאט

 -ענטימ קינייוו טשינ םורַא ױזַא טָאה ץנעוו

 סָאנעוב ןיא ןביילברַאפ ןייז רַאפ טקריוו

 ואוו ,לוש ר'אסאּפ רעד ןופ ןזח סלַא סערייא

 לטיּפַאק ךייררָאלג ַאזַא ןבירשעגניירַא טָאה רע

 םניא ןעגנוכיירגרעד עשירעלטסניק סיורנ ןופ

 .בֹושי ןקיטרָאד ןופ ןבעל ןשיריי

 ןיש עקַאט ןזיא ןייטשנערָאב סחנּפ ןזח

 -ָאטס ןופ טניירפ ַא ןבילבעג קידנעטש ףיוא

 ןיא רע ."גנוטייצ עשידיי, רעד ןופ ןוא ןרַאיל

 -רעמ יד טימ טעדניירּפַאב ךעלנעזרעּפ ןעוועג

 -נײרַא רע ןיא טּפָא ןוא רעטעברַאטימ עטס

 ,עיצקַאדער ןיא ן'העש טנוװָא יד ןיא ןעמוקעג

 ןטוג ַא יו ןעמונענפיוא םיא טָאה ןעמ ואוו

 יד טזָאלרַאפ טָאה רע רעדייא ןוא טניירפ

 לייו ,ןָאט גניז ַא דימת רע טגעלפ גנוטייצ

 ןבעל סָאד יוװ ביל ןעוועג םיא ייב זיא ןעגניז
 .ןיילַא

 ןוא ןעוועג טצעשעג רע זיא ןעמעלַא ןופ
 םיא וצ ךיז ןבָאה טקעּפסער ןרעדנוזַאב טימ

 -ַאב םיא ןבָאה עכלעוו ,םינזח יד ןגױצַאב

 רעד ןעוועג זיא רע .שאר רעייז יו טכַארט

 ןײטאל ןיא (ח רעטסעב רעטריטוקסידמוא

 .עטירעמא

 סָאװ ,היול רעד ןופ גָאט ןטייווצ ןפיוא

 רעד ןיא עטסערג יד ןופ ענייא ןעוועג זיא

 עשידיי, יד טָאה ,סערייא סָאנעוב רעשידיי

 :ןבירשעג ,סערעדנַא ןשיווצ ,"גנוטייצ

 יד סָאװ ,רעיורט ןופ ?יפענ רעפיט רעד,

 טָאה ןייטשנערָאב סחנּפ ןוח ןופ הריטּפ

 -יה רעד ןופ ןזיירק עטיירב ייב ןפורענסיױרַא

 -וקעגנ ןטכענ זיא ,טפַאשלעזענ רעשידיי רענ

 .היול ןייז תעב קורדסיוא םוצ טלוב ןעמ

 ךיז טָאה סערייא סָאנעוב עשידיי סָאד,

 ןליטש ַא טימ ןוא רעיורט ןיא ןָאטעגנָא ןטכענ

 טיילגַאב רערערַאפ רעטנזיוט ןבָאה ןייוועג

 .ור רעקיבייא ןייז וצ ןעייטשנערָאב סחנּפ

 ,רעטלבָא'רַאפ ַא טָאה םלוע רעסיורג ַא?

 -יואוו רעטצעל ןייז ןופ ןורא םעד טיײלנַאב

 לּפמעט םוצ זיב סענלוב סָאנ רעד ףיוא גנונ

 טָאה ןייטשנערָאב סחנּפ ואוו ,ָאסַאּפ ףיוא

 -- טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא רעכעה ןופ ךדשמב

 -- עביל ןוא גנורערַאפ טימ טלגנירעגמורַא

 .ןזח סלַא טריטמַא

 -וצ ,גנורערַאפ עבלעז יד ,עביל עבלעז יד,

 -טניירפ רעקיצרַאה ןופ ליפעג ַא טימ ןעמַאז
 רעיוט םייב טכַארבעגנעמַאזוצ ןבָאה ,טפַאש

 -נעמ רעטנזיוט הליפתה תיב ןטנַאמרעד ןופ

 .סַאג יד טכַאמעג לופ ןבָאה סָאװ ,ןשט

 לייט רעשיגרוטיל רעוויסערּפמיא רעד ךָאנ,

 -םינזח ענייז ןופ םענייא ןופ טריפעגסיוא

 ןופ טיילנַאב ,שטיווָאכוראב והילא ,ןנעלָאק

 -יריד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רָאכ-לּפמעט

 ןעוועג דיּפסמ םיא ןבָאה ,רַאילקש בקעי טנעג

 רעד ןוא רעגניזעלש 'רד רעניבַאר-סיורג רעד

 םרמע .רה כרה ?לוש ןופ בר ןוא ןיד תיב בא

 -סיױרַא ייז ןבָאה רעטרעוו ערעייז ןיא .םולב

 ןוא רטפנ ןופ תולעמ עקיטסיינ יד טכַארבעג

 סָאװ טסולרַאפ ןסיורג םעד ףיוא ןניוצַאב ךיז

 ןופ טסנוק יד הריטּפ ןייז טימ טדייל סע

 ןיא ןבעל עשידיי עזעיגילער סָאד ןוא תונזח

 ".סערייא סָאנעוב

 -ּפִא ערעטיירב טימ ןעלקיטרַא עליפ יד ןיא

 ןיא עלָאר רעלַארָאינעס , רעד ןגעוו ןעגנוצַאש

 טָאה ןייטשנערָאב סָאװ ,"תונזח רעניטנעגרַא

 טריטנעצקַא קרַאטש ךיוא טרעוו ,ןעמונרַאפ

 -ניז סקלָאפ רעסיורג סלַא ןטסנידרַאפ ענייז

 ,עיציזָאּפ עטסבושח יד קידנעמענרַאפ , ,רעג

 ךס ַא דרוד ןרָאוװעג טלעטשעגפיוא זיא סָאװ

 ןשירעגניז ןוא טײסמַאזימ רעכעלרע ןופ ןרָאי



 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ

 רעקיטכערּפ ַא טימ טפתוש'רַאפ ,טנַאלַאט

 ."עמיטש

 ָאד ןעגנערב וצ טרעווסנשטניוו זיא ללכב

 .ןטַאטיצ עקינייא שטָאכ

 ןטעמריוועג ןייז ןיא ,יקסנאשזַאר לאומש

 עטסערג יד -- ןייטשנערַאב סחנּפ, םולָאק

 טביירש ,"תונזח רעניטנעגרַא ןיא עיציזַאּפ

 :סערעדנַא ןשיווצ

 ןיא ןסקַאװעגסיוא זיא ןייטשנערָאב סחנפ,

 -נעגרַא ןטימ ןסקַאוװעגטימ ןוא עניטנעגרַא

 .בושי רעניט

 ,בושי ןטימ ןסקַאוװעגטימ טשינ רע טלָאװ?

 ..ןסקַאװענסיוא טשינ רע טלָאװ

 םיא טָאה הניגנ וצ טפַאשביל עסייה ןייז,

 .רעכעה ןוא רעטייוו ץלַא טריפעג

 סחנּפ טָאה דנַאנַאכָאנ ןענרעל סָאד טָא,

 טרענייפרַאפ רדסכ שירעלטסניק ןייטשנערָאב

 עלענַאיצידַארט ןופ רַאוטרעּפער ןייז ןיא

 -ענ רדסכ זיא םיטש יד .ןיטור ןופ תוליפת

 יא טאהעג טָאה רָאנעט ןייז ,ןפילשענ ןעוו

 ץלַא רעטייוו סָאװ ןרָאוװעגנ טריפעג יא ,ץנַאלג

 ןבָאה סע סָאװ ,טפַאשנולק ַאזַא טימ ,רעמ

 רעביא ןטעברַא עכלעוו ,סרעלטסניק ענעי רָאנ

 .ךעלרעהפיואמוא דיז

 רדסכ רַאפרעד זיא ןייטשנערָאב סחנפ;

 -ַאב ןעווענ ןוא טייצ רעד טימ ןעגנַאגעגטימ

 הניגנ ,הליפת ןופ ןגעוו עטסיינ יד ןיא טנוװַאה

 .גנַאזעג ןוא

 -ּפִא רעבָא רע טָאה ,דומע םעד קידנטיהּפָא,

 עשיאיירבעה ןוא עשידיי סָאד דיוא טיהעג

 טּפַאכעגוצ ךיז טפַאשביל רעליטש טימ ,דיל

 םיא טָאה ןצרַאה ןיא ןוא דיל ןשיסַאלּק םוצ

 ןקירָאי-גנַאל ןייז וצ טפַאשקנעב ַא טגָאנעג

 זיא סע ואוו ,ערעּפָא רעד ןיא ןעגניז וצ םולח

 -- םינַאדװעסּפ ַא ןעוװענ םיא רַאפ ןיוש

 םיא טָאה ןעמ ואוו ןוא --- ינירָאב ָארדעּפ

 ענעביוהעג טימ טקָאלעג ("ןָאלַאקזז ןיִא שזַא)
 .תוחטבה

 -ַאב רענעביוהעג רעקיזָאד רעד קנַאד א,

 טָאה רע לייוו ,ףורַאב גנאזעג ןייז וצ גנואיצ
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 עמיטש-רָאנעט עקיטכערּפ ןייז ןפילשעג רדסכ
 ןופ תורישע עסיורנ יד טימ ט?ושעג יז ןוא

 ןופ ןעגנופַאש עשילַאקיזומ

 צוא ןלאסרעווינוא ןוא ןשידיי

 ןטימ ןסקַאוװאוצטימ ןזיווַאב ןייטשנערַָאב

 .ןסקאוװסיוא ןוא בושי
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 רעד רַאפ געוװ ַא ןטָארטעגסיױא טָאה רע;

 ."תונזח רעניטנעגרַא

 הצנמק) ?קיטרא ןַײז ןיא ;?קדח 22 י

 :הכייהש ' תוכקנכב

 ,ןטלושעג ןייז טימ ,ןייטשנערָאב סחנפ,

 ריוה ןייז טימ ,רָאנעט ןסיז ןוא ןקידנעננילק

 טנַאלַאט ןוא טייקטעדליבעג רעשילַאקיזומ

 -ַאב טָאה ,ןוילע דסחב ררושמ ןתמא ןַא ןופ

 -ָאמ עלַא יד קורדסיוא םוצ ןעגנערב וצ ןזיוו

 ,תורוד ןופ ןעגנובעלרעביא עשידיי ןופ ןטנעמ

 .דומע םייב ןענַאטשעג זיא רע ןעוו

 םוצ עביל רעטצענערנַאבמוא ןייז ןיא,

 סָאװ ,תוליפת ןנַאז ןייז ןיא ,קלָאפ ןשידיי

 ןייז ןיא ,תורצ עשידיי טנכערעגסיוא ןבַאה

 םימחר ןטעב זייז ןיא ,ןקיאורַאב ןוא ןעלטרעצ

 -טעג ַא ןגעלעג שממ זיא לארשי ללכ ןרַאפ

 ןופ הנתמ א ןעוועג זיא סָאד .טפַארק עכעל

 זיא ןזח רעדעי טשינ סָאװ ,ןעמַאנ ןביל ןייז

 טָאה ןייטשנערָאב ןזח ןעוו .הכוז ריא וצ

 ןגָאז טימ רע טָאה ,הלפת ַא ןגָארטעגרַאפ

 ןופ עידעגַארט עצנַאנ יד טכַארבענסױרַא

 טליפעגנָא שממ ןיא לֹוש יר ,קלָאפ ןשידיי

 םישודק יד ןופ תומשנ יד טימ ןרָאװעג

 עלַא ןופ רעריטרַאמ עקילייה יד ,םירוהטו

 -ַאב טָאה דסח ןרעכעה ןופ לַארטש ַא ,ןטייצ

 רעקילייה ַא ,רענװַאד םלוע םעד טלַארטש

 ןיילַא לוכיבכ ,ןעמעלַא טשרעהאב טָאה רעטיצ

 .ןעוועג דנזעװנָא זיא

 ןיא ןוא הליפתה חסונ סנייטשנערָאב ןיא,

 ווכ ןצנַאג םעד טליפרעד ןעמ טָאה ,ןגָאז ןייז

 -ַאזיא ךיז ןטלַאה וצ ,הניננ רעשידיי רעד ןופ

 -רעד ןוא ,תועּפשה עקידנסיורד ןופ טריל

 רבע ןטייוו ןופ טייקיטרַאנעגייא ריא ןטלַאה

 ןעוועג זיא סָאװ ןגָאז ןייז .גָאט ןקיטנייה זיב



 סעריא סָאנעוב ,לפמעט אסאפ

 םיא ייב זיא ייוו ןוא רעצ ךרוד טרעטיילעג

 .שילמיה ,תוינחור רעטיול ןעמוקעגסיורַא

 סָאװ רעד ןעוועג זיא ןייטשנערָאב סחנּפ;

 -רעד ןוא הלפתה חסונ םעד טרעטיילעג טָאה

 .טסנוק רעטפכעה וצ סע ןביוה

 //ןס :

 ןלבח !לבנה;

 "עננָא ןבָאה הריטּפ רעד רָאנ גנַאל ןכָאװ

 ןופ ןקורדסיוא-רעצ ןעמוקַאב סָאד ןטלַאה

 -נעגרַא ןופ רָאנ טינ םיבושי עשידיי עֶלַא

 -עמַא םורד ץנַאג ןופ טעמכ ריוא רָאנ עניט

 ןעמָאנ רעד ואוו ,רעדנעל ערעדנַא ןוא עקיר

 -עגמורַא ןעוועג זיא ןייטשנערָאב סחנּפ ןופ

 דומע ןטמירַאב ַא ןופ עירָאלנ טימ ןעמונ

 .רעגניז סקלָאפ רערַאברעדנואוו ןוא רעלטסניק

 8 א 8

 סחנּפ ןזח ןיא טנָאטַאב רעירפ ןיוש יוװ

 ןיא ךיוא ןעוועג טנַאקַאב טיירב ןייטשנערָאב

 ןיא זדנוא ייב ןוא ןטַאטש עטקיניירַאפ יד

 ןופצ ןפיוא ךוזַאב ןטשרע ןייז ייב .עדַאנַאק

 זיא ,1921 רָאי ןיא ,טנעניטנַאק רענַאקירעמַא

 -עג רעלוּפָאּפ ךיילג ןייטשנערָאב סחנּפ ןזח

 -רעד ענייז קנַאד ַא דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןרָאװ

 -ידיי ןיא לָאמ עקינייא ןטירטפיוא עכיירגלָאפ
 -עגנָא קרָאי וינ ןיא ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עש

 -ער .'נא5/ רעד ןופ טַײצ רענעי וצ טריפ

 .עיצקַאד

 ַא ףיוא ןבילקעג טלָאמעד ךיז טָאה רע

 -נָא רעד רובכל ןוא ?ארשי ץרא ןייק רוזַאב

 ןופ םינזח עטסנפורַאב יד ןבָאה טייהנגעלעג

 ןיא םולשל ךתאצ ַא ןבעגעג םיא עקירעמַא

 ואוו ,ל"'ז רַאמשטערק והילא ןזח ןופ זיוה

 לָאצ ַא ךיוא ןבילקעגנעמַאזוצ דיז ןבָאה סע

 ותעשב ריז ןבָאה סע .הניגנ יבהוא םינבר

 :יװ רעגַאל םינזח ןופ ינּפ יד טקילײטַאב

 עלעסָאי ,ןַאמטיור דוד ,טַאלבנעזָאר עלעסָאי

 סהילע ,טרָאּפָאּפאר בקעי ,לעזיימ ,יקסילש
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 דךַאנעה א טביטע ,סצזנּפ

 ָאקשטַאק ,ָאריּפַאש :םייחל ולדביו ;םולשה

 ,םילודג םינזח ערעדנַא ןוא אדָאגיװ ,?עגניר

 עגעלַאק טסַאג ןבושח ַא דובכ קידנליײיטוצ

 ןוא עדריוו טימ טנַארט רעכלעוו ,םיקחרמ ןוּפ

 .תונזחה רתכ םעד ץלָאטש

 ךיוא ןיײטשנערָאב ןזח טָאה טייצ רענעי וצ

 -ײטַאב ךיז טָאה רע ואוו ,עדַאנַאק טכוזַאב

 ַא ייב ַאטנַארַאט ןיא טסַאג ןרע סלַא טקיל

 םעד דרוד טרישזנַארַא טרעצנָאק-םינזח ןסיורג

 ןַא קידנזָאלרעביא ,תורוש יד ןופ רעביירש

 .(*קורדנייא ןטרעטסיײנגַאב ןכעלסענרַאפמוא

 ,עדַאנַאק ןיא דךוזַאב ןטירד ַא םענייז ייב

 טָאה ,קירוצ רָאי פ טימ טשרע

 -רוטיל א ןיא ןעמונעג לייטנָא ןייטשנערָאב

 -וצ ,ָאטנַארַאט ןיא םַארגַארּפ טרעצנָאק ןשינ

 אביקע ,םינזח רעדירב ענייז טימ ןעמאז

 ותעשב טָאה סָאװ ,ןייטשנערָאב דאנעה ןוא

 קיטירק-ביול עטסמערַאו יד ןפורעגנסיורַא

 .עסערּפ רעשילגנע רעד דצמ דיוא

 -נערָאב סחנּפ ןזח זיא גלָאפרעד סיורג טימ

 -טנָאמ ןיא ןטערטענפיוא בו ךיוא ןייטש

 ַא ןרָאװעג טניילעגרַאפ םיא זיא'ס ואוו לא ער

 ,טמַא-תונזח רעטנענַאמרעּפ רעקידתובישח

 א טלצרָאוװעגנייא ןיוש קידנעייז רעבָא

 םיא סע טָאה ,עניטנעגרַא ןיא טרעגריבעג

 .זיהַא ןגיוצעגקירוצ

 -נַײא וו

 -נורידרַאקער עשינרוטיל ערַאברעדנואוו יד

 ,"ינַאּפמָאק רָאטקיװ,, ךרוד ןבעגעגסיורַא ןעג

 רעד רָאנ רעביא ןרָאװעג טיירּפשרַאפ ןענייז

 ןעמָאנ רעלעבָאנ ןייז זַא ױזַא ,טלעוו רעשידיי

 ןשידיי םייב תורודל ןביילב טקיבייאראפ טעוו

 .הניגנ יבהוא ייב טרפבו קלאפ

 -בָאס ןלַאגָאגַאניס ןזעידבַארג סםענעי ײב (*

 ןצ לייטנא ןעװעג ודַאלעגנײא ךיוט זיא טרעצ

 "הַאקדולאז והילא רָאטיזַאּפמַאס רזח רןעמענ

 ןש וה ןס הבושש .טטאהטעח ןופ .2יז .שט

 ןפ רעגערט-רוטלוט6 ראטיסטעל רוטַאיוימ

 "עג ותעשב טַָאה רעכלעוו ,"עיגרוטיל עשידיי

 ןופ גנוריזיובַאגרַא רעד רַאפ דוסי םעד טגײל

 .םינזחה חדוגא רעטיטרא רעד



 ץינקאטפ ןתֹנ

 הוד םענע

 העולעה וטי ר העצטאה לי ר ןטקה םסחורי יר
 (קאויּפס) טיקסואגנאראמ) ((אמדגילב)

 ןטראטס ןילובז טאטע ה א טשטשװ טםירּפא סלעזײמ והיעשי

 ןאמטור ביל הירא ןאמכאב בקעי לָאינוראק רחלא
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 גרעבסַָאלש בייל הירא יר לאטנעמולב ןסינ יר ראש רשמ ה

 (יירא חגאש.)

 יקטטאטנימ סהרבא ,יטסטאטשטא1ג דוד ,יטסטַאטנימ ססנפ

 ןאמטוג טלעב טו אש עק רשע לש6 יפה םיובוריב דראודע



10 

 עטסטענימָארּפ ייווצ יד

 רעצלוז המלש

)1804-1890( 

 .עאצוש רעטה "זיןרעדַאמ טפ רעטָאּפ

 ןילרעב שא וחעשב ןָאסלעדנעמ השמ יװ

 העה טעטשעג טהשאע טאש עט ופ שש טא

 ןיא רעטעּפש זיא יוזא ,חלכשח ןופ רעטָאּפ

 ןעטעג טיט שא רעצלא המלש ,רוד ןײז

 הע" א הטפ העטשיוסעװ רעטשרע רעד

 .תונזח ןיא עכַאֿפע

 תונזח ןיא רעקיסַאלק

 יקסווָאדנַאװעל סיאול

)1891-1890( 

 עשיגרוטיל עטשרע יד ןופ רענײא

 ןראטטמרַאפער
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 ןשידיסח ןופ
 רעד ןזיא תודיסח ןופ המשנ קיטש א,

 ןרהא טנַאטַאב קיטכיר לָאמַא טָאה ,"ןוגינ

 טעמדיוועג לקיטרַא 5 םענייז ןיא ןילטייצ

 טייקיטכיוו ןוא טייקיטיונ רעד ןגעוו ןינע םעד

 -רעטַאמ עקיטרעוו-רוטלוק עֶלַא יד ןעלמאז וצ

 -ייטש-סנבעל ןשידיסח ןקילָאמַא םנופ ןלַאי

 ןעוועג דעלטנגייא זיא הניגנ ןכלעוו ןופ ,רענ

 סע לָאז ןוא, ,רָאטקַאפ רעקידנרינימַאד א

 רעזדנוא ןופ לגניז םעד טימ ןרעוו טלניזרַאּפ

 ."טייקיבייא

 ,ךעלטייצ ?קיטרַא סנילטייצ זיא ןעמוקעג

 -רַאפ ,םינגנמ עשידיי וצ ארוק לוּק א ףיוא

 ןטסואווַאב ןופ עסערּפ רעד ןיא טכעלטנפע

 -יו הימחנ רָאטיזַאּפמָאק ןוא טנעגיריד-רָאכ

 ןופ ןרָאװעג טמיטשאב זיא רעכלעוו ,רעוואנ

 -נעֶנַג שידיי רעד ייב לייט פא רוי רעד

 רעשידיי ןופ עינַאלַאטנַא ןַא ןפאש וצ רוט

 .קיזומ

 זיא קירוצ טרעדנוהרַאי ןבלַאה ַא טימ ךָאנ

 םעד ןופ ןעמוקעג ףור רעכעלנע ןַא דיוא

 וצ ,דנַאלסור ןיא רעגַאל ןשירַארעטיל-שידיי

 ןסיורג םעד טימ טסנרע ךיז ןתיפערעטני א

 -סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ טרעוו-רוטלוּק

 -עג ףור רעקיזָאד רעד טָאה ותעשב .קיזומ

 גנַאלקּפָא ןקירעהעג ַא ןענופ

 ןענייז ארוק לוק םענעי ןופ םירבחמ יד

 לואש ,רעקירָאטסיה עשידיי ייווצ יד ןעוועג

 בנא ןבָאה עכלעוו ,קערַאמ חסּפ ןוא גרובזניג

 יד גרובסרעטעּפ ןיא ןבעגעגסיױרַא ןײלַא

 ַא .גנולמַאז רעדיל-סקלָאפ ערעסערג עטשרע

 עקינייא טימ זיא ,העּפשה רעייז דיוא קנַאד

 ןרָאװעג טעדנירגעגנ (1908 ןיא) רעטעּפש רָאי

 ,טפַאשלעזעג קיזומ עשידיי רענרוברעטעּפ יד

 רעקירָאי-10 ריא ןופ ךשמ ןיא טָאה עכלעוו

 ןפיוא ןָאטעגפיוא קיד 'תושממ ץנעטסיזקע
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 לאווק הניננ

 זיי פ טיבעגנ טגײידיי ןריוויקנלוק ןוא ןעלקיוו
 -ע 2 צ = ןו שיר ןוא ןע. קץ יוו-2 ןופ

 רעד ןופ דנאטשַאב רעסיורג א .קי יב

 ןוא טריזַאב שיטקַאפ זיא קיזומ רעקיזָאד
 שידיסחה ןופ ןרָאװעגנ טפעשענ קיסיילפ

 לַאוװק-הניגנ

 טימ ,טייצ וצ טייצ ןופ ןרעוװ ,םויַה דע

 סעניב-טרעצנָאק ףיוא טריפענפיוא גלָאפרעד

 םענעי ןופ ןעגנופַאש עטפאהרעטסיימ יד

 "םזידיסח, עמעָאּפ קינָאפמיס יד :יוװ ,דָאירעּפ

 -ַאר המלש .פָאּרּפ ןופ ָאירט עשידיסח ןוא
 -ָאּפמָאק "םש לעב ןופ ןוגינ רעד, ,יקסווָאז

 ,וורחא ףסוי רעקיזומ !טס ואווַאב ןופ טרינ

 .ערעדנַא ןוא יקסנימאס .ל ןופ סעיציזַאּפמָאק

 ךיוא ךיז טָאה הניגנ רעשידיסח רעד וצ

 ,ה"ע ןָאזלעדיא .צ .א .פָארּפ טעמדיוועג ליפ

 -ַאקיזומ עשידיי עטסנפורַאב יד ןופ רענייא

 ןופ טַאטלוזער רעד .טייצ רעזדנוא ןופ ןגָאל

 רעשידיי רעכעלדימרערמוא רעקירַאי-40 ןייז

 עטכעלטנפערַאפ יד ןעוועג זיא גנושרָאפ-קיזומ

 ענייז קרעו עלַאטנעמונָאס עקידנעב 0

 רעה רעכלעװ ןופ .'?ארשאו תניננ רצוא;

 טעמדיוװעג סיואכרוד ןיא דנַאב רעטצעל

 גנַאזעג שידיסח

 צ ; רעכעלטנזעוו ַא זיא'ס

 ַא רַאפ טָאה ןוגינ ןשידיסח ןופ העּפשה ןוא
 רָאנ ַא טלעטשעגרַאפ ךיז טימ ּתורּוד ?ָאצ ר

 זופ ןבעל ןזעיגילער םניא רָאטקַאּפ ןדנטיידַאב
 -לַא רעד ןיא םיצוביק עשידיי עטקַאּפמַאק יד

 בורח רעדייל ןענייז עכלעוו ,םייה רעט
 ןסיורג ןטצעל רעזדנוא ןיא ןרָאוװעג ברחומו

 .ןברוח

 -ייּפַארייא ןופ ןברוח ןכעלקערש םעד ןיא

 -נַאנעג ןריולראפ ירמגל ןענייז םוטנדיי ןשיא

 -רוטלוק עטלמאזעגנָא עננאל-תורוד יד ןענ

 עשידיסח רעראברעדנואוו רעד ןוא תורצוא
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 סָאד .ןרָאוװעג טנקירטעגסיוא זיא לַאווק-הניגנ

 -רַאפ עלא יד תורוד-רודל ןריוורעזערפ ןוא
 -י8י'רי ריז ,רלהווי דויד +
 .הש ועקיטסיינ רעד |

 ןופ לייט רעקיגַאװ רָאנ ַא זיא הניגנ עשיד
 סָאװ ,רוטלוק רעשידיי רעניײמעגלַא רעזדנוא
 ןקיטסייג ןפיוא 27 עיּפשמ קרַאטש טָאה
 סח ךָאד טָאה רעזדנוא ןופ ןבעל
 -נײרַא ןטנעמַאמ עטסכעלנייפ יד ןיא גנַאזעג
 -נונעפָאה ןוא טייקידיירפ ליפ ױזַא טכַארבעג

 טרעדנוה ייװצ רעביא יד ןופ ךשמ ןיא

 אב-תודיפח רָאי

 -ענניירַא רדסכ שיטעננַאמ טָאה סָאװ ,(םש

 יב

 רעד ןיא בשומה םוחת ןשידיי ןופ םיבושי

 זיא ,עּפָארייא-חרזמ רעטלצרָאװעגניײא-טלַא

 רעד ןוא לומיטס רעד ןעוועג שיטקַאפ הניגנ

 רעד ןעוועג זיא הניננ .ךשומה חוכ טּפיוה

 -ןקריווַאב רעד .תודיסח ןופ "שא דומע;

 ןוא טקיטפערקעג טָאה הניגנ א חוכ רעקיד

 ןופ סקואוו ןקידנזיורבפיוא םעד טריטנעמעצ

 ,ןעייר עשידיסח עדנטײרּפשסיוא-טייוו יד

 -מוא טימ ןרָאװעג ןעגנורדעגכרוד ןענייז סָאװ

 ןקיטכירפיוא ,לארשי תבהא רעטצענערנַאב

 ,גנונעוװַאב ַא .המלש הנומא ןוא 'ד תא

 םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ירמנל טָאה סָאװ

 5 -ראפ ,סקעלּפמָאק-תולפש ןוא תוגאד ןופ קורד

 עֶלַא יד ץָארט ,הרוחש-הרמ ןוא שואי ןבירט

 ןוא תופידר ,תושיננ עקידנעלגנירמורַא

 הביבס רעייז ןיא ןבָאה םידיסח .תונויזב

 ימיסעּפ ןוא תובצע טלצרָאוװעגסיוא

 טגָאזענ טָאה ,"דניז רעד ןיא רָאנ זיא תובצע;

 פעב לארטי 'ר תודיפח ןופ הרעדנירג רעד

 .(1700-60) ל"ז בוט םש

 שטיװָאניבַאר ?ארשי טָאה ןינע ןבלעז ןגעוו
 טעמריוועג) ?ןדיי ייב קיזומ; דוכ ןיז ןיא

 -לעדיא יבצ םהרבא ןופ קנעדנַא ןקיטכיל םעד
 -סיוא עכעלפערט ַא בגא ןבעגעג (ל"ז ןָאס

 ןופ ןטַאטיצ עסיווענ טגנערב רע יוװ םעדכַאנ

 רעוו סנַאסלעדיא

 טכיירנרעד דיירפ עטסכעה יד ןוא םטעמוא

 ןופ םיוא ךיז טוט ןעמ ןעוו ,ןַאד רָאנ ןעמ
 לוטיב זיב שזַא טכיירגרעד ןעמ ןוא תוימשג

// 
 -.שיה

 : א
 ץיווהוה קחצי בקעי ה .יבר רענילבולק רעד

 -רוקיּפַא טימ טקעמש תובצע, :ןגָאז טגעלפ

 ןופ חוכ םעד ךרוד םידיסח עקַאט ןבָאה

 ןופ ךיז טיירפַאב ןוא ןסירענקעװַא הניגנ

 ןענייז ןפָאלטנַא .עילָאכנַאלעמ ןוא שפנ תמגע

 -יסעּפ םענעפורעגסיורַא זיא'ס ןכלעוו ןופ ייז

 תולדג ןופ ןעוועג קחרתמ ךיז רעבָא ,םזימ

 -רַאפ ןוא םזיבָאנכס טסאהרַאפ ;הואג ןוא

 ןוא ץנעט ,ןעגנַאזעג עמַאזניימעג ךרוד טּפינו

 ,סונעג ןקיד'תופתוש ןיא תודידי עקיצרַאה

 .טייקרעטיול-הניכש ןופ ,הודח אלמב

 ץנעסע רעד ןרָאװעג םורַא ױזַא זיא הנ

 א רעד ןופ רעטעמָארַאב טּפיוה ןוא

 ףיט יױזַא זיא סָאװ ,גנוגעװַאב רעשיטנַאניג

 םעד ןופ ץרַאה םניא ןרָאװעג טלצרָאװעגנייא

 .קלָאפ

 ןוא רעלעטשטפירש ערעזדנוא ןיוש ןבָאה

 ןבירשַאב םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא רעטכיד

 םזיציטסימ ןשיטנַאמָאר םעד ןעגנוזַאב ןוא

 חוכ םענעגרָאברַאפ ריא ןופ ןוא תודיסח ןופ

 .העּפשה-הניגנ רעד דרוד

 סָאװ ,גנוגעװַאב עשידיסח עדנסקַאוו יד

 ַא ןייטשוצסיוא טַָאהעג טייצ ַא רַאפ טָאה

 טָאה םידגנתמ יד טימ ףמַאק ןקידלַאװעג

 :סיזקע ריא קְלָאפ םייב ןענואוועג דעלדנע

 פורעגסיורַא טָאה ןוא ,גנוגיטכערַאב-ץנעט

 עריא ןופ ךס ַא ייב וליפַא דובכה תארי ַא

 .רענגעק עטסנסיברַאּפ

 ןגעוו גנולדנַאהּפָא עקירעהעג ַא



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 רעד ,רבח-טננוי ןיימ ןבירשעננָא טאהעג

 -ייז ןיא ריּפס לואש טסינַאמָאר רעשירָאטסיה

 ןופ גנוניישרעד רעד וצ קילברעביא ןַא םענ

 ובר רעד? ,עמאבד עשידיסחה סט כקכ יכצ וה

 -רוטארעטיל יוװ ,זיא עכלעוו ,"קצַאק ןופ

 רַאפ קרעוו לופטרעוו ַא ,וצ ןביג רעקיטירּק

 .םזידיסח ןופ רעשרָאפ םעד

 -נירַא טָאה -- רע טביירש -- תודיסח,

 ןטנקירטרַאפ םעד ןיא טייקטכייפ טכַארבעג

 -ַאר יד ןרַאװשנ ויא תוד'פסח ןבכעל ןשידו

 ."לארשי ללכ ןופ גנוגעװַאב עשיטנַאמ

 רעכלעוו ,ליכשמ רענליוו רעד ,ריּפס ךיוא

 ארטלוא ןַא ןיא ןרָאװענ ןניוצרעד זיא

 לָאמַא זיא סע ןענַאו ןופ ,הביבס רעשידננתמ

 -פעה רעד ןרָאוװעג טריפעגנָא ןטסקרַאטשמַא

 טָאה ,רעגַאל ןשידיסח ןנעק ףמַאק רעקיט
 ןופ הרעשה יד זיא סע קיטכיר יװ ןעזעננייא

 -עטַארענּפָא טָאה תודיסח, זַא רעקירָאטסיה

 ןוא עיצילַאנ ,ןליױּפ ןופ םוטנדיי םעד טעװ

 ."םוקמוא ןופ עניארקוא

 עשירָאטסיה עטצעל ענייז ןופ םענייא ןיא

 ןרנוא טינ ,'הבושת לעב רער ןעטאמצו
 ןופ גנולניּפשּפָא עדנעצנעלנ ַא ריּפס לואש

 טלוב רעייז .עכַאּפע רעטנַאסערעטניא רענעי

 טבַארבעגסיױרַא "הבושת לעב , םניא טרעוו

 טרובעג ןכָאנ ,ףמַאק רעקיד'מימש םשל רעד

 סָאװ ,(טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא) םזידיסח ןופ

 ןטימ טלעוו עשידיי יד טרעדורעגפיוא, טָאה

 .'ארובה תהובע ןיא רוח םעוט

 ןענייז ןרענַאל עקידנטיירטש יד ןופ שארב

 :טייצ רענעי ןופ ןזיר עקיטסייג יד ןענַאטשעג

 ,תודיסח ןופ רעטָאפ רעד ,בוט םש לעב רעד

 ןייז -- ןערב ןשירעפמעק רעמ רָאנ טימ ןוא

 רעב 'ר ,דיגמ רעשטירזעמ רעד ,םוקמ אלממ

 -עשטידרעב קחצי יול 'ר ,םידימלת ענייז טימ

 פוט ךוהב 'ר ,רעקסנעװק רלכא וה רעש

 ןשידיסח ןופ ןמלז 'ר ,רענישט

 רעד םירננתמ יד ןופ שאהכ וו יעצט

 רעד ,(1020:9/) והיא 'ה רואה רשעטוו

 ס'מש לעב ןופ רעפמעקַאב רעטסקרַאטש

 ןענייז ןואנ רענליו ןטימ ןעמַאזוצ .ערעל

 ןקידנטלַאהנָא-גנַאל םעד ןיא ןענַאטשעג דיוא

 רעשידיסח רענעפַא גשענ רעד ןנעק ףמַאק

 .עטיק ןופ םינבר עטסערג יד ,הטיש

 שיאיירבעה ןיא קרעוװ דעלטּפַאשנסיוװ ַא
 -רעד זיא ןואנ רענליוו ןופ הפוקת רעד ןגעוו
 'רד ןופ ,1947 ןיא ,לארשי ץרא ןיא ןעניש

 -ליוו ןופ רעטריאודַארג ַא א לארשי

 ךמס ןפיוא טָאה רעכלעוו ,טעטיזרעווינוא רענ
 ןטנעמוקָאד עשירַאטסיה עטלמַאזעגנָא ןופ

 -ַאב רָאלק ץנַאנ ,ענליוו ןופ עטכַארבעגטימ
 ןשיווצ ןטייקיטיירטש עזעינילער ענעי ןטכיוק
 .םידיסח ןוא םידננתמ יד

 ןרָאװעג ןבעגעגּפָא דיוא זיא ץַאלּפ ליפ רָאג
 םניא ןתקולחמ עקידנריפנָא-גנַאל עקיזָאד יד

 ןופ קרעוװ סגנושרַאפ ןשידיסח ןלַאטנעמונַאמ

 .ש .פָארּפ רעקירָאטסיה ןסיורג רעזדנוא

 .ווָאנבוד

 ןיא קיטכיר ןֵא טזייוו זיוהנעביוט םירפא

 80 עטצעל יד רַאפ זַא ,(*לקיטרַא ןַא םענייז
 ינואיצאב יד ןטיבענ ירטנק ריז טאה ראי

 יװ רעביירש עסיורג עכלעזַא .םזידיסח םוצ
 ,רעבוב ןיטרַאמ ,יקסוועשטידרעב ,ץרּפ .? .י

 טקעלּפטנַא ןבָאה ערעדנַא ןוא ןילטייצ ?לה

 ןעעז ייז .תודיסח ןופ עיוטַאּפ יד זדנוא רַאפ

 ןוא דיירפ טימ לופ הנומא ןַא תודיסח ןיא

 -רעדסיוא יד ,ןדיי עטונ יד ןיא ןוא ןוחטב

 -יסח יד ןזיווענ ןבָאה סָאװ ,םידיחי עטלייוו

 .ןבעל ןיא געוו םעיינ ַא םיד

 -נַאקַאב רעד סיוא דיז טקירד -- תודיסח,

 - (איבי יבא לת ןופ טסנרע .ש רעביירעש רעט
 רעד וו ;נונעװַאב עטסשיטנַאמָאר יד זיא

 טיי רעבלעז רעד ןיא רעבָא זיא .טייהשטנעמ

 יש ןאפ ייקיהוי ןטי2פ טאצ עק טשק 5

 "עג עטסעיט "יו טופ רעטײ6 .טטעװארשאש .8

 טלַאה רעכלעוו ,תודיסח ןופ רעבײרש עטכיש

 סָאד טריזיטַארקאמעד ללכב טאה סזידיסס זַא

 געל ןגעװ גנולדבאהּפָא ןא רעגיײז ןיא (5

 .ןבעל עקיטסײג עשידיי

 ןפ לשרשי שיט טרעװ סענעגישרעד סנעט

 רעלעטשטפירש עטסדנטײדַאב יד ןופ סםענײא

 תעטפופט 7 העושפאהפשוא העיש העװ טא

 תנשמ ףתודיסחה ראב, ,ןאמנײטש רזעילא

 טקעש יד .טשא טא 8 העט רטואו "יא

 ישיר וה טוב
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 ןיא סָאוװ ,גנונעװַאב עלַאנָאיצַאנ עטסערנ יד

 "שדקמה תיב ןברוח טייז ןדיי ייב ןעוועג

 ידנע טייצ יד טָאה ןעמונעג ןיימענלַא

 ןרוּפש יד טשיװרַא
 הױחיאיייפי ן'דייד - ירי

 ףמַאק םענעסיברַאפ םוטיש עהולכ יד ןש ווצ

 לָאצ ַא יו ,תודמול עשיווטיל ןוא תודיסח

 ע -עג ןענייז ,ןזיוועגנָא ןיוש ןבָאה רעשרָאפ

 -םוינ רעז דנוא זופ לייט רעשינַא רָא ןַא ןרָאװ
 ן

 ' ר זזה ןא6 ידיו תזזאא יז
 ןבעג ןש ועפעש ק ט

 -סיוא ןַא ןענופעג ןופ קנַאדעג ןטימ ןכַאמ וצ
 דיינ םוצ רעגַאל ןשירענגעק י

 -טיל ןיא ךיוא .ךרד ןשידיפח םענעּפַאשענ

 וצ טכַאמעג רעטכייל לָאמטפָא ןבָאה סָאװ

 אינוס רערעװש ַא ןיא די ז

 רַאנ טשינ ןרָאװעג זיא םידיסח ייב הני

 -נָאט םניא ךיוא רָאנ הליפת ייב תיצמת רעד

 -נקריווַאב יד ןרָאוװעג סע זיא ןבעל א עט

 -סיוא טָאה גנַאזעג .טּפַארק-ביירט עטס

 רעייז טכַאמעג רעקידריווסנביל ןוא א

 ,ןכות ןבעגעג טָאה סע .ןבעל טרעמוארַאפ

 עמַאס יד ןיא ןוחטב ןוא טיײקיטפַאהדנַאטש

 ןייּפ דנעייטשסיוא ןופ ןטייצ עטסרעווש

 טָאה א עקיד'תובהלתה סָאד .טיונ ןוא

 -יסח רעד ןיא ןעגנערבוצניירַא טקריוועגטימ

 -נביוהעג עקיד'בוט-םוי עקילייה הנחמ רעשיד

 יד טימ טפעהַאב םזימיטּפָא ןקרַאטש ,טייק

 -ימ ערַאטינַאמוה עטפַאהרעטסומ עטסלעבָאנ

 ;גנורעדירבראפ רעכעלביל רע'תמא ןופ תוד

 ןוא טייקיליו רעקידנעטש טימ טנפָאװַאב

 ,ףליה רעקיטייזנגעק רַאפ טייקטיירג-תונברק
 ךָאנ ןטלָאװ ךעלטנגייא רימ ךיוא עכלעוו ןופ

 -יצ ריוה, רענעפורעג ױזַא רעד ןיא ,טנייה

 ,"עכַאּפע רעטריזיליוו

 -יסח ןופ העּפשה רעדנטיידאב רעד ןגעו

 טנעקעג טלָאװ דלעפ-תונזח

 זיימ ,רעבָא טעװ סע .ןרעו טגָאזעג דס ַא
 ,ןביירטש 1 ווא ןייז נו

 + ט וי. 8 -מָאק עשיגרוטיל ןוא רעלטסניק דומ
2 
 = א

 ו
 יו.

 ווא הכרּכל םנורבז ת

 םילודנ םינזח עקידרעיר

 ינזח עטמירַאב עקיטציא יד םייחל ולדביו

 אצוי ?לעופ ַא זיא .ַא.א ץנַאלג בייל ,קישטניּפ

 טּפַאזעגנָא ןבָאה ייז סָאוו ,הקיני רעד ןופ
 הביבפ רעשידיסה ןיא טנגוי רעייז ןיא ריז *

 עשיא'יבר לָאצ ַא ןיא ןענייז טסואוװוַאב יו
 עקידנעטש ןרָאװעג ןטלַאהעגסיױא ןפיוה
 -יפנָא יד עכלעוו ןופ סעילעּפַאק ןוא םינזח

 שירעפעש רעייז ןזיוועגסױרַא ריז ן
 עיינ לָאמ עלַא ןסַאפרַאפ ןופ טיבעג ןּפיוא
 -עג טײרּפשרַאפ לענש ןענייז סָאװ ,םינוגינ

 ענעהיישףאה ןוב ןעייר עשידיס

 -ייבר יד ןיא םינזח עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ
 ךיז ןבָאה'ס ןעמענ סנעמעוו ,ןפיוה עשיא

 ןופ ןורכז ןיא טצירקעגנייא ןטסקרַאטשמַא

 עלעסָאי 'ר ןעוועג ןענייז ,םינגנמ עשידיסח

 רעד יסייּפפ ןטמירַאב ןופ ןוז ַא) רענלַאט

 -רע רעד ,רענישטנעכ עלעסָאי 'ר ןוא ("ןזח

 רענלאט ל'דוד 'ר ייב עניארקוא ןיא רעטש
 סל'דוד 'ר ייב עקווירטסאמכַאר ןיא רעטעּפש)
 ו ןיא רעטייוצ רעד ןוא (ןנחוי 'ר רעדורב

 ו
: ; 

 .ףיוה ס'ניבר רערעג ןיא ,ןליױוּפ

 -ןאבכו רענלאט על עסַאי 'ר

 -רַאה עטסַאפרַאפ רעטרעדנוה סנעמעוו (19

 םידיסח ןסַאמ ןגיוצעגוצ ןבָאה םינוגינ עקיצ

 ןייק לעיצעּפס קידנעמוק ,טייוו ןוא טנעָאנ ןופ



 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ

 רענלאט עלעסָאי יר

 תַיב ס'ניבר ןיא ןענוואד ןרעה םיא ענלאט

 טימ ןעגניזכַאנ שיט םייב א ןוא שרדמה

 ע וו ,תורימז וי תובהלתה סיורג

 ח רעד ןיא רבר םש א ןבילבראב

 .טלעוו

 ןשינַארט רעייז ַא ףיוא זיא עלעסָאי 'ר

 טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןעמוקענמוא ןפוא

 -ימָאװַאנ ןיא (ט"ערת רמועב נ"ל) המחלמ

 -ווָארָאנירג יד ןופ םָארנַאּפ א ןיא ,דָארַאנַאר

 .(=סעצ

 ןעז וצ ךיז עלעסָאי 'ר ןיא ןעמוקעג

 ןבָאה סָאװ ,רעדניק ענעבעגענסיוא ענייז טימ

 יד גָאט ןבלעז ןיא ןענייז .טניואוועג טרָאד

 טרימָארנָאּפ ,טָאטש יד ןלַאּפַאב ןטידנַאב

 יד ןופ 80 ןעמונעגפיונוצ ןוא רעזייה עשידיי

 לעפַאב ַא ייז קידנבעג ,םיתב ילעב עטס'בושח

 -רעד ןוא טָאטש ןרעטניה םירבק ןבָארג וצ

 בָארגַאב טייהרעקידעבעל ייז ןעמ טָאה ךָאנ

 ,רעגַאזיטרַאּפ עדנַאב עשיגַאגילוכ ַא (*

 ,הערָאגירג ןַאמַאטַא טפ טריפעגנָא

 יי א = איש לטעאא .טוצ בג ארייאירזוד !יזוזר
 ענייז םירב ז ןע זא ,טיטלייצרעד ןעמ

 -ראפ ןעווענג םעמכ רעדרעמ יד דרוד ןיוש
 = 5 24 -ע, == ורע = ו ן ו | וש

: : 
 - 4 - .ררזוהווי גיראג דאו די זראא-  ןזראג או
 עסָאי טרעהענ ץילא ךָאנ ךיז טָאה ןטָאט

 5 + ר ייד * רו ירד א+ + א+ יד + *רי צר ז'זריז רזי היור
 עמש , = א ַאה א םע'יו2כ 5 טטש שע ;

 "פאהרשי
 נ

 8 = בי

 -- ייא** יו: עוד הא ריויומרויפרראאה רזו .'י=
 ֿביגנ רעשיריסה רענעבי אפ רו

= 
 = ריז ייװװלייז דאו ריא .הויזוי הואודרי
 םוי וע ן האב ןפינענ השור

 +ר ידו ֹק לייט-טלעוו רענַאקירעמַא םעד ןיא ריוא
*. = 

 -וורד'י * הידיהתח יי +*רדרז!ו זרוי דאו ריא
 ןעלב טש - /-ו ן א ןק ועמ טונ ן5 = 1 א

 גיוו יית ייוולאהתו וא ןוא ןטיהנייא סָאד
 ענע ןוש ,ג2וש;שאווש יי ןו+צ ןשרהוגע א סָאד

 .םינוגנ עלופסקורדנייא ענעפַאשעג
 -רַא ענייז ןיא קידנזייװנָא ,רעגנוא השנמ

 וו יז קיט

 זַא (א"יקת רָאי ןיא .בעג) ל"ז ביוט קיזייא

 ,הניגנ ןעוועג זיא ענייז תודיסח רקיע רעד
 -ול עכיירלָאצ יד ןופ סָאד א עו טקרעמ

 עכלעוו ,רעד
 ןיא ןטכידרעביא ןוא שירַאגנוא ןיא ןעגני
 טיירּפשרַאפ זיא סָאװ ,דיל ןייא זיא ,שידיי

 = 'ראיי י"א; ראג דיי !ראא ןיאעיייש
 ןע? !| אננוג ןיפ ו/ עלַא ןש ווצ

 י
, 

 - |ו
 'יו ראג טנעלפ !רח - ווילַאק ר

 -ו+ = ו

: ; 
 עטצעל יד רַאפ ןיא קיד'תושממ ?יפ

 ןשידיסח ןכייר ןופ סעיווקילער יד תור

 -י'י ענענישרעד ייד זענייז סני ּוענ סיור
 נב ענעניש ן 6 ןעפ וענ ס כה א =

 זומ , םידיסח רעשטיוואביל יד ןופ םינונ -יזוז ( 28 28 ודוהחח דרווזאזרווו א - יב יוד ןית ריי

 -/* רז!הרוייו זז;אא יי די יד ריח -- ץרז! דר ר א א גיי ראג
 7"2 רעסייוו עשוה ןרוד טעברַאַאב שילַאק

 .מ .א ןופ סקנּפ רעשילַאקיזומ רעד ןוא

 -ת + + 6 + הב גאהאב רימ עכלעו ןייטש לנרעב '

 .ערט רוטלוקס+ סייטסװחאסדולאז .א עז 65
 ;0 .+ ןוא "עיגרוט 7 רעשיד" העה ןופ רעג
 זיב לאבאנרעשט ןפ, לסיטרַא ןַא סרעלטעמ
 .,1926 .ּבעד ײרעגַאסירעמַא ,) ײענלַאט

 .1956 .װָאנ ,"לאגרושז ןעגרָאמ-גָאט , 5

 קרָאיריג יחחוג) ד"בח ידיסח ינוגיַו (5

 .ט"שת

 :ַאטסיה רענליװ ךרוד ןבעגעגסיורא (666=
 א ןיא טפַאשלעזעג רעשיפַארגַאנטע-שיר
7, 



 יבר רעשטיוװאביל רעטידרעירפ

 ל"ז ןָאסרעײגש קסחצי ףסוי יר

 (יישש - - ט'רצ)

 ךעלטיּפַאק ערעדנוזַאב יד ןיא קיד'מיטרּפ ןעל
 -םינזח עכעלברעטשמוא ייווצ יד טעמדיוועג

 -ער ןופ וטפיוא רעד זיא קידנטיידַאב רָאג
 "יסח לָאצ ערערעמ ַא ןטַאלּפ ףיוא ןרידרָאק
 סרעדנוזַאב זיא וטפיוא רעד .םינוגינ עשיד
 -רָאקער יד קנַאד ַא סָאװ ,טימרעד 0 טרעוו

 -געמ ערעטיירב ַא ןפַאשעג ךיז טָאה ןעגנוריד
 -ןיוש בלַאה םעד ןטיײרּפשרַאפ וצ טייקכעל

 ,ןעלקניוו-טלעוו עלַא ןיא ןוגינ םענעסעגרַא
 -וצניירא ןוא ,ןָא ןראּפש ןדיי רָאנ ואוו

 ואוו ,תומוקמ עכלעזַא ןיא ןליפַא ןעגניר
 גנַאזעג שידיסח ןופ גנַאלק רעדנקריװַאב
 טרעהעג טשינ לָאמנייק רָאג רשפא ךָא

 -רַאפ ַא סע זיא ןיילַא טימרעד ןיוש .ןרָאװעג
 ףרַאד סָאװ ,בַאטשסַאמ ןלַאנָאיצַאנ ןופ טסניד

 -רַאפ יד ןופ רעטספייר םוצ ןרע

 .םוטסקלַאּפ ןשידיי ןופ ןסניוועג ענעטיה

;+ == 4 2 

 ןטַאלּפ יד ןענייז גָארטייב רערַאבצַאש ַא

 יאצומל תורימז) םינוגינ רעצישזדַָאמ טימ

 .נ 'רד עגעלָאק עכלעוו רעביא ,(תבש
 ןיא ןבירשעג סנטצעל ןיוש טָאה ןילדרעווס

 יבר רעשטיוװאביל רעקיטציא

 א"טילש ןַאסרואיגש לדנעמ םסנמ יר

 ט('יבר ןקידרעירפ ןופ םעדייא)

 ךיז טפוררַאפ רע ."לַאנרושז ןעגרָאמ-נָאט,

 טכעלטנפערַאפ לקיטרַא ןַא ףיוא ךיוא בגא
 ט ַהֵס טיש רעצרוק ַא טימ
 -ַאװ ליפ ױזַא טימ, ,ןָאק דענעה רעקיזומ
 עטעיּפ ןוא טייקמער

 /3יי י - י
 ."ןגנמ לעב ןוא רָאטיזַאּפמַאק רעד סלַא ןיבר

 ו
 1 = צב = ש ט 2 יז לב :

 הניגנ רעצישזדָאמ ןופ טיבעג םעד ףיוא

 רעויטקודָארּפ רעד ןבירשעג ךס ַא טָאה

 -ןרי) ירושג .מ רעשרָאפ-קיזומ ןוא רעביירש
 ר -וז!- - - / -

 וצ ןענָאמרעד וצ יאדכ דיוא זיא'ס ןוא (םילש

 רעטנָארָאט ןיימ ןופ םירמאמ יד

 -יוהעג םעד ?יואוו ריס ךיז טקנעדעג סע

 ָאטנַָארָאט ןיא ךוזַאב ַא ןופ קורדנייא םענעב

 (םו-ה- טירת עה היה /=- זיר - רעצישזד זַאמ
 ןקידרעירפ םעד

 : יי : :
 ?אומש תעב ,ל"ן ביוט רזעילא הידידי לואש ראו , חוו - ריוז רזז) : ודודו ואז

 * ירד טי = -י יז ר זי ר ז '* ר יו 44 רזז יי ז : //

 ןיא טלייוו ַאפ ו ז ותעשב טָאה ו ע וע,2'2

 יו יר8 5 ' ירד * יו זי יי * : ריז

 ןעוַא ן=ש םייב ה םיא ןעמוו 2.4 ןוי טָאטש

 '** ירד זד ידו ר רוזייו יד יי א* גאיזר // =
 א = ו - ע ו | א =



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 ,רגנתמ רעשיווטיל רעד יוװ קידריווקרעמ

 ןרָאװעג ןסירעגטימ שממ ןיא ,רעגינ לאומש

 ,הניגנ רעצישזדַאמ רעקיד'תובהלתה רעד ןופ
 טא רַאברעדנואוו ױזַא זיא סָאװ

 נפ ךיוא טײלגַאב ןיילַא ןיבר םנופ ןרָאוװעג

 ביסמ רעשידיסח רעטרעטסייגַאב-ףיט רעד

 -רַא עירעס ןייז ןופ םענייא ןיא ,ןמש .נ

 טיג רע ואוו ,(*"הניגנ ןוא תודיסח, ןעלקיט

 םענערָאװעג רטפנ ןנעוו קיד'מיטרּפ רעביא

 -ניזַאב ןוא רעגניז רעד, ,ן'יבר רעצישזדָאמ

 ,"הלואנ רעקיבייא ןוא םשה שודיק ןופ רעג

 ןפַאשעג טָאה ןיילַא לואש 'ר זַא ,ןָא טזייוו

 -עג סע עכלעוו ןשיווצ ,םינונינ 700 דרע ןַא

 ןפיוא קרעוו-טסנוק עקיגַאוװ רָאנ ךיז ןעניפ

 עקילייצמוא .טיבעג ןשילַאקיזומ - שידיסח

 ןבירשעג ןיוש ןבָאה רעקיזומ ןוא רעשרָאפ

 .טײדַאב ןשילַאקיזומ רעייז ןנעוו

 זיא הניגנ רעשידיסח ןופ רעפַאש סלַא,

 ךיילגרַאפ ןייק ָאטינ .ורודב דיחי ַא ןעוועג רע

 רעכייר רעקיטרַאנגייא ןייז ןופ רענַאשז םניא

 .הריצי הניגנ

 עטסכעלרעה סָאד זיא הניננ רעצישזדָאמ?

 םעד דיז ןיא קידנגַאמרַאפ ,גנַאזעג עשידיסח

 ,םזימיטּפָא ןשידיי םעד דיוא ןוא ץרעמש ןפיט

 ױזַא ןפוא ןשיטעטניס ַא ףיוא ןרעוװ סָאװ

 רעד ןיא ןעגנַאלק עשילמיה יוװ טריזינַאמרַאה

 ןונינ רעצישזדָאמ ַא .המשנ רעכעלשטנעמ

 ןתמא ןופ ןקירדסיוא-הלבק ךיז ןיא טָאה

 לארשי תבהא טימ טיילנַאב ,הרישה לכיה

 .הרהטו השודק ןיא טליהעגנייא

 -טנַא ךיז טָאה ןוגינ רעצישזדָאמ ןיא,

 טלַאהניא רעלַאנָאיצַאנ רעפיט רעד טקעלּפ

 עכעלדנעמוא יד ןוא סנַאסענער ןשידיסח ןופ

 .גנורעטסייגַאב רעשידיסח רעד ןופ ערעפפ

 ןוא ָאטעג רערעטסניפ רעד ןיא וליפַא,

 -עג ךדיז טָאה עקנילבערט ןייק ןגעוו יד ףיוא

 -על יד םינּפה .ןוגינ רעצישזדָאמ רעד טרעה

 רעכעלרעה רעד זַא ,טלָאװעג טָאה עדנעג

 ןופ גנופַאש יד ןייז לָאז ןונינ-"ןימאמ ינַא,

 -עג טריפענ זיא סָאו ,דיסח רעצישזדָאמ א

 1987 ,"רעגַאקירעמַא. יא טכעלטנפערַאפ (*

 ןוצר ןייז .עקנילבערט ןייק עשרַאוװ ןופ ןרָאװ
/ : 

 טימ ןוויוא זאנ ןיא ןייג לָאז 'מ ןעוועג ןיא

 רעטנוא ןחישמ ןיא הנומא רעקרַאטש רעד

 "ןביולנ ןקיבייא ןופ רענעט עכעלרעה

 ןענייז םינונינ רעצישזדָאפ רעטרעדנוה

 -יזומ רענליוו ןיימ ןופ ןרָאוװעג טנכייצרַאפ
//- 

 ,ד"יה ןיקשאמרוד הביקע טניירפ ןשילַאק

 -ליוו ןייק ןפָאלטנַא ןעוועג זיא יבר רעד תעב

 ךיוא ןענייז ענייז םינונינ לָאצ עסיורג ַא .ענ

 ןטסואווַאב םעד ךרוד ןרָאוװעג טנכייצרַאפ

 ןופ טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק ןשיגרוטיל

 -נעזייא דוד ,לוש רעקצַאמָאלט רעװעשרַאװ

 .ד"יה טַאטש

 ַאּפַאי ןוא דנַאלסור ךרוד טעװעטַאר

 .(ש"ת) עקירעמ
 -ךָאמ ןענעכייצרַאפ ןיא ןפלָאהעגסיורַא דס א ַא

 -רָאטשרַאפ קיטייצירפ ןיימ םינוגינ רעצישז

 רָאטיזַאּפמָאק ןזח ,ענעלָאק רענעב

 וַאפ ןענייז סָאװו ,ה"ע רעסייוו

 ."ןזחה תדובע , קרעוו םניא ןרָאװ

 ןרָאװעג רטפנ זיא לואש 'ר

 רנ רעד ןיא .ח שת וקמפכ ן"ט

 םעד גנונעקרענַא סטלעוו רעד ןופ העש רעש

 .לארשי תנידמ ןופ טרובעגרעדיוװו

 -ירָאטסיה-סי

= 

 רבק םענעפָא םייב זיא םוקמ אלממ סלַא

 -טלע ןייז ןרָאװעג טניורקעג םיתזה רה ןפיוא

 (בר רע'ביבא לת) 'ילא לאומש 'ר ןוז רעטס

 ,ךרד ןשידיסח רעצישזדָאמ ןייז וצ דישממ

 -רעד הניגנ רעכעלרעדנואוו טימ טָאה סאו,

 -- ,'תובהלתה ןוא השודק וצ ןדיי ןּבִיוה

 -- עקיד'תוכלמ ַא זיא הניגנ רעצישזדָאמ
 -רַא ןַא ןיא טקירדענסיוא קיטכיר ריז טָאה

 סלואש 'ר רךָאנ ןיוועז ףסוי המלש בר לקיט
 .הריטּפ

 יד ןעוועג דיוא ןענייז טיײרּפשרַאפ קרַאטש
 רעװַאבָאב רעד ןופ םינוגנ ערַאברעדנואוו
 -עגסיוא סרעדנוזַאב .עיטסַאניד רעשיאייבר
 טָאה הניגנ רעשידיסח ןופ רצוי סלַא טנכייצ
 ברה יבר רעװָאבָאב רעקידרעירפ רעד דיז

 סנעמעוו ,ד"יה ל"ז םַאטשרעבלַאה ןויצ ןב ריזוזרוז -ד// -// =



 יבר רעצישיודָאמ רעטשרע

 ?ַײט ףיוט לאקסשע
 ר ּו

 (א"פרח -- טײרח)

 יבה העטישוטאאצש .טש ע"ד

 ל"ז בױט רסששילא טםידירי לואש ר

 (ח"שח ז"מרח)

 ץיגולאטפ ןֶתַנ

 ,שפנה תוכּפתשה טימ ןעגנורדעגכרוד םינוגנ
 תוצופת ?כב טעמכ ןרָאװעג םסרופמ ןענייז
 .לארשי

 יד ןעװשנ היא'פ ואװ ,עיצילַאנ ןיא
 יד טָאה ,תודיסח ןופ גנוטסעפ עטסקרַאטש

 ז

 יבר רעװַאבַאב רעקידרעירפ

 ד"יה לו טאטשועבלאה ןשצ 33 ר

 .החניגג רעשידיסח ןופ רצוי

 (א"שש -  ה"להפ)

 ןזוצ גרעבמעל יא ורָאטעג טכארבעגמוא

 ןעמאזוצ גרעבמעל ןיא ןרָאװעג טכארבעגמוא

 סמעקיא ירד טא ןאצ טעגגײ ץיז טימ

 רעיוהענמוא ךיז הניננ רעשידיסח ןופ הריצי

 רעטסכעה רעד וצ טכיירגרעד ןוא טילבעצ

 .הנרדמ

 קירד ןמש .נ יו --- ןוגינ רעשידיסח רעד

 ילתפנ 'ר ןגעוו לקי 50 ןַא ןיא סיוא ךיז

 --- הניגנ רעשידיסח ןופ רעּפַאש ,רעצישּפָאר

 -ָאה ןוא ןרעפס יד רעביא ןגָארטעג ךיז טָאה

 -ּפָאר ןופ ,זדנַאס ןוא וװעשטָאז ןופ ןטנָאזיר

 -ָאס ,ןישזיר ןוא ערוגידַאס ,ווָאבָאב ןוא ץיש

 ןוא ווָאנַאמָאר ןוא ןלעב ,לָאּפינָאה ןוא וועס

 גנַאזעג םניא .ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא

 עשידיסח-שידיי סָאד ןרָאװעג הלגתנ זיא

 הלגתנ ט"שעב רעד זיא גנַאזעג ןכרוד .זרַאה

 עקיטכיל ענעי ןיא ןרָאװעג

 ד"צת
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 פה העבכאשש'4

 טיו טא טטפ6 יפה יה ףההח

 יעטא וי .ש 'טהש הטפג -טיפהש טטטאט .םשג

 ענבײז ןשיװצב ןעטעג עיפשמ טראטש טָאה

 העה ףױא טטיהעמשא טפ8 שטטש עששברעט

 יואפ העװ הן טשיגצ הטצעהשטשעג טאר יהה העקהקטמ הטטשיההטע אב

 ,עעטטאש-ד רעש איפה העט 0 העטג-טטצ

 י.דאה תדוגט ןופ דסימ רעד ןעװעג ךיוא יא

 .עדאנאט טא עטירעמא ןופ סירומ

 ע

 (("פרת רטפג) 2 זו שקשו דאצפ רפשש 4

 יבר רטושעב העט טביא

 ביבא:לת ,א"טילש סחסקור ןרחא יר יַבר רעראמטאס

 א טילש ,םיובלעטיײט לאוי יר ברה

 םביא .עיגעצטאה .טהא 0 שא טשעװ6 .ףעג

 .ץילקורב ,גרובסמטשיליו ,עסירעמא יט

 .ח"לרח ,דנאלסור ,לעבַאנרעשט .בעג
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 0 עק ַו+ =/ 6 6} ם*) +=

 י* יאיר 0 ריר יוז דר זז * * י'וו וי חזז * ריי אג- = יייי
 2.5 קּפָא ןק ווע,4 א ןענופ : וצוא הניגנ

 רמסיזוזלה (סטזוהרדיוזז יולי הייאא זזרזזזד ייאג *
 קיזומ עטסדנעייטשסיוא ערעזדנוא ןשיווצ

 ,ןגָאז וצ דיירפ טימ ,ןבָאה סָאװ רעשרָאפ ןוא
 -ער עקיד'תושמו ערבוצסיורַא ןזיװַאב
 זיב ןיוש ןענייז קרעוו עקילָאצליפ .ןטַאטלוז
 .טיבעג ןטנַאמרעד ןפיוא ןענישרעד טציא

 -נָא רעד ףיוא טגיילעג טרעוו טכיווע
 -רעזערּפ ןוא גנולמַאז רעקיטכיט רעקידנעייג

 רענעבילברַאּפ - ןייולייט רעד ןופ
 -הניגנ ןשיריסח ןקיטרעוו-רוטלוק ןופ השורי

 א"מילש יטטהעטשט םששג יה ,יבר רטילָאֿפַארימ

 סטעזשטאסאמ ,יסלעשט ןיא טציא

 א ץילא ,םינזח ןפ טניירפ רעסיורג א

 .דומע ןראפ ללּפתמ רעטיצרַאה

 ןז ןייז יבר רעצװַארטסָא רעטשרע

 רייה ?"לאלזסי ר ל"ה למי היאמ יד

 רעטנעָאנ ט רערעײז ,(ײטשדלַאג בקעי ןזח רעטסואטחאב רעד

 ןיא זיא ,לטיפאק רעדנוזאב א ןעמדיװ רימ ןעמעװ ,בורק

 8 טוט העפשה רעבװַארטסָא רעד רעטנוא ןעועג טגגוי רעד

 םעיו רעד טא טכ תוצוחה הרה שײו שיש טכארבעגטימ ףרס

 ,רוד רעזנוא ןיא תודיסח



 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ

 טעטטני5פ .ט =

 ןבָאה סָאו ,םינזח עקיטראוונגעק יד ןופ

 ןיא טכארבעגניירא סָאמ רעסיורנ רָאנ א ןיא

 ןשידיסח ןופ ללש א טסניד רעשינרוטיל רעייז

 לעטשוצּפָא ךיז יאדכ זיא ,לאווק-הניגנ

 עטבאנאב ייווצ יד ףיוא סרעדנוז

 .ץנאלג ןוא קישטניּפ רעלט

 קישטניּפ ןזח

 -עג שממ טסוג ןשידיסח טכע ןיא ןענוואד

 -ַָאטרַא רעטנזיוט ליפ ןופ רעצרעה יד ןעגנאּפ

 גנילביל רעד ןרָאװעג זיא ןוא ןדיי עשיסקַאד

 .םויבר עשידיסח ןופ ריופ

 -וואד ןלופסקורדנייא סקישט ניּפ ןזח ףיוא

 לוקו, ןגָאז סָאמ רעטסלופ ןיא ןעמ נעמ ןענ

 ןייז סָאװ םעד ץַארט . "עמשי הקד הממד

 רעבילאק ןקינַאלכיוה רָאנ ןופ טינ זיא עמיטש

 -מיא ןייז ןוא קיד'תוקיּתמ יוזא רעבָא יז זיא

 ,קידנּפאכראפ המשנ שממ זיא גנוריזיווַארּפ

 ןופ רעצרעה יד ןיא ףיט ןיירַא טננירד'ּפ זא

 עטסכעה יד ייז ייב קידנקעוו ,םיללּפתמ יד

 .גנורעטסייגאב עזעיגילער

 ררושמ ןייק לָאמנייק זיא קישטניּפ םנה

 רענעריובעגנייא ןא רעבָא רע זיא ןעוועג טינ

 ענ *ירז זיא זייוולנניי י'יוז .ומא ןטבמ וז - - ידי ֹי * ייד וזה
 ֹצ ן !,2 | וש ש

 -- יי ה יאי*רייווזייז היריזוריא* גרדרור
 עבונ רעוועיק) ָאט שז ;?טעטש טרוב

 -+י' יד + יד - רייייו רוזד ייא וד ווו ידזור יוי
 צ שָאה ,הביש עי | א ק ןבע 2 וצ ; ,( 2

 = .ןויז הוה םיופטטמה ?;הורטוהוורעג
 ענוואד יו טימ תו;לעפתה ןפו גסיורַא

 די ו'/ ראג ת
 זומ אפ

 -גרהיייצ- גורירוו רוי ייד יז!זרי ר רזו רום
 אקיזומ עקירעהעג קידנעמוקאב ,רעטעפ

 - הוד הזו גזרר אר ייזיה יא ייוידלידתהיו זוגי ר
 8 2, ש=2א8/5 ,ווע'ץ ןיא 22 וא '-ש= ןא עש (;

 א רעביא רוט-טרעצנַאק ןכיירנלַאפרעד א

 -רעביוא - איר ז!יד טרעוו רע זיב ,טעטש לָאצ
 ןא . 0 א

 .לוש-טָאטש רעגרוברעטעּפ ןופ רָאטנאק

 -ירעמא ןייק קישטניּפ ןזה טמוק 1928 ןיא

 םסרופמ לענש טרעוו ןעמַאנ ןייז ואוו ,עק
 עשינזח עטריווארג ענייז .דנאל יט ןרעביא
 רַאג טימ ןרָאװעג טּפאכעגפיוא ןענייז ןטַאלּפ
 גָאט וצ טנייה ךָאנ זענייז ןוא סערעטניא סיורג
 ןייז .קירוצ רָאי 30 טימ יװ רעלוּפָאּפ ױזַא
 טימ ןעגנורדעגכרוד ,טרא תונזה רעלעניגירַא
 טינ רָאנ טָאה ,שפנה תולכ דע תוקיבד רעפיט

 רוי אי זריבורּפ םינזה ע ענ נוי בות ריילנר ;ת יוו
 8 נ = וו ו 2 3 || ת |פ 1 1

 יא 3'ית .גריייו יי 8 עניי =יז ר א+ +*ריזרי יא
 5 ען שש וו װ א ,ן| טימינ

 -קיצנייא ןייז קירעהעג ןעגנערבסיורַא ןענעק
 דה א שיטקאפ ןיא קישטניפ .הטיש עקיטרא

 טרעוװ ןוא רענאשז ןשינזח ןייז טימ ונימב
 .םינגנמ ןופ טרעדנואוואב קראטש םוטעמוא

 ** * א, = * י יו =
 ןנאקב ב) 76

 ז םש א זיא רעכלעוו ,ץנאלג בייל ןזח ר יד ר זיז * ' ײ - -

 רעטסיימ רעד ךיוא זיא ,טלעוו-םינזח רעד ןיא
 קידיסח, סדרָאקער ענייז .גנאלק ןשידיסח ןופ
 סערג יד טרעטסיינאב ןבָאה "סלעושטיריּפכ

 -מָאק םשארבו טייצ רעזנוא ןופ סעינעג עט

 טרעבלא .ּפָארּפ ןוא ךָאלב טסענרע רָאטיזָאּפ

 -עג קראטש זיא/'רע עכלעוו ןופ ,ןייטשנייא
 ךרוד ןרָאוװעג טביול : ב-סגנונעקרע ווירב-סננונעקרענא

 רעטָאפ ןייז ואוו ,וועיק ןיא 1898 ןריובעג
 = 2 ןש = = ןוש ראי קילדנעצ יירד עיונעג ךשמב זיא ןמלק ' ירא היד ידוי+

 י'ייאו דו ראג - ם"אצא ידיו ים א++ יואי יח +
 ן"רש ע טָאה ,;לוש ענלאט ןיא ןזח ןעוועג

 היור יז/יוו יז רויזוי ם"י יי רזז 0

 םייב ןנגא ןעמונעג ?גניי רעקירָאי-ּפ סֵּלַא
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 טטטקג םייל

 רעטעּפש ןוא עיזאנמיג ןיא ןיירא טערט רע
 קיטייצכיילג ,טעטיזרעווינוא ןיא רע טנרעל
 עקידנעייטשסיוא ייב תקיזומ קידנרידוטש

 רע טמוקאב עלעטש-תונזח עטשרע ןייז

 -אנ ,טסעראקוב ןיא ךָאנרעד ,ווענישיק ןיא

 -עמא ןייק 1926 ןיא ּפִא טרָאפ רע זיב ,ץאל

 -אב טייקיטעט 0 ןייז ואוו ,עקיר

 ק גלָאפרעד טימ .גנואווש ןלופ ריא טמוק

 טעטש ייר א ןיא טנוואד ןוא רע טריטרעצ

 ,עדאנאק ןוא ןטאטש עטקינייאראפ יד ןופ

 ביול עמיראוו רעייז לארעביא קידנעמוקאב
 ןזח סלא ןעמונענפיוא טרעוו רע זיב ,קיטירק

 .קרָאי וינ ןיא לוש .םולש בהוא? רעד ןופ
 -נָא ןדאלעגנייא רע טרעוו רעטעּפש ןרָאי טימ

 ןופ רענייא ןיא ןטסָאּפ ןשינזח םעד ןעמענוצ

 -עשזדנא-סָאל ןיא ןלוש עטסטנענימָארּפ יד

 .עינרָאפילאק ,סעל

 זיולב טינ רעבָא ךיז טנגונאב ץנאלג ןזח

 עכייר א טפאש דע .דומע םייב טסניד ןייז טימ

 -ול ייר א טרינָאּפמָאק ,ןויטַאטישטער לָאצ

 -דנאהּפָא טביירש ןוא ןגאּרטרָאפ טלאה ,רעד

 -עגלא ןוא עיגנרוטיל רעשידיי רעביא ןעגנול

 ןשיווצ טרעוו רע .ןעלקיטרא עדנרעלאב עניימ

 רענאקירעמא ןיא רעריפ-טרָאװ עדנטייל יד
 טימ ךיוא ךיז טקילייטאב ןוא רעגאלדםינזח
 .ןרָאפנעמאוצ עשינזה ףיוא ןטארעפער
 ךס א טימ טשטנעבעג ץנאלג בייל זיא ללכב
 ןייז וצ ץנאלג ליפ רַאנ וצ ןביג סָאװ ,תולעמ
 רעד רע זיא רעבָא רקיע רעד .ףוראב ןשינזח
 .דומע םנופ טעַאּפ

 ןרָאי ענייז 8 ןויצ בבוח רעסייה א יו

 ןוקית ןקירעהעג א ןעמוקאב ץנאלג בייל טָאה

 ןיא קירוצ רָאי 5 טימ ךיז ןצעזאב דרוד

 תובישה סיורנ טימ טמענראפ רע ואוו ,לארשי

 ןיא .ביבא-לת ןיא טמא-תונזח ןטנענימָארּפ ַא
 רערעראפ עטריברעוו-יינ לָאצ רעסיורג רעד
 ןופ ינּפ יד ןסָאלשעגנייא דיוא ןענייז ענייז

 .הכולמ רעשידיי רעד

 יקסווָאזַאר המלש .ּפָארּפ

 יקסװָאזָאר .ש .סָארּפ

 -יזומ עלופטסנידראפ ערעזנוא ןופ רענייא

 וצ ןגָארטעגייב קיד'תובישח טָאה סָאװ ,רעק

 -טוג רעד זיא ,רצוא-הניגנ ןשידיסח רעזנוא

 גָאלָאקיזומ ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעטנַאקַאב

 -ירפ ןיוש זיא'ס יוװ .יקסווָאזָאר המלש .ּפָארּפ

 עשילאקיזומ ענייז ןרעוו ןרָאװעג טנָאמרעד רע

 טימ סעמעט עשידיסח ףיוא ךיוא ןעננופאש

 -ארגָארּפ-טרעצנָאק ןיא טריפעגכרוד גלָאפרעד

 -נעמורטסניא עטסנפוראב ערעזנוא ןופ ןעמ

 .רעלטסניק עלאט



 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ

 ןופ ךשמב זיא רעכלעוו ,יקסווָאזָאר .פָארּפ

 שירעפעש-שילאקיזומ טרעדנוהרָאי לטרעפ א

 ןעוועג זיא רע ואוו ,לארשי ץרא ןיא ןעוועג

 רעקיטרָאד רעד ןופ רעטייל ןוא רעדנירג רעד

 ג ןרָאי לָאצ א ךיז טָאה ,עירָאטאװרעסנָאק

 רעד ןופ גנושרָאפ רעד דעלסילשסיוא טעמדיוו

 טיבעג םעד ףיוא ןוא עיצאלוטנַאק רעשילביב

 ייר א ןיא סעיצקעל ןטלאהענ ךיוא רעטעּפש

 ןרעביא ןעלּפמעט ליפ ןיא ןוא ןטעטיזרעווינוא

 .טנעניטנַאק רענאקירעמא

 רעביא עירָאעט עשיטילאנא עלענינירַא יד

 ןיא יקסווָאזַאר .ּפָארּפ ןופ ארקמה ימעט יד

 -ענ טריטּפעצקא שיטסאיזוטנע קימיטשנייא

 -ינוא ןשיאיירבעה םייב טאנעפ םנופ ןרָאװ

 .םילשורי ןיא טעטיזרעוו

 עליפ טננוי רעד ןיא טָאה יקסווָאזָאר .ש

 -ידיי טינ א ןיא זיולב טעמכ טכארבראפ ןרָאי

 עשימעדַאקא יד ןיא קידנרידוטש ,הביבס רעש

 רע .דנאלסור ןשיראצ ןופ ןטלאטשנא-ןרעל

 -אפ ןשידירוי םעד טשרעוצ טריאודארג טָאה

 קיזומ טרידוטש ךָאנרעד ,וועיק ןיא טעטלוק

 רעד ןיא ,גרוברעטעּפ טָאטש-ןיורק רעד ןיא

 עכלעוו ,עירָאטאװרעסנַאק-סגנוריגער רעבלעז

 -ַאֹפ רעקילעזטָאג ןייז טכאמענכרוד טָאה סע

 ןא ,?"ז יקסווָאזַאר בייל ךורב ןזח) רעט
 -מָאק ןשיסור ןסיורג ןופ רבח-לוש רעמיטניא

 טקוקעג טינ ,ךָאד .יקסווָאקיישט רָאטיזַאּפ

 -ָאר .ּפָארּפ זיא ,הביבס רעדמערפ רעד ףיוא

 .ןבילבראפ שידיי ןצנאגניא טסייג סיקסווָאז

 רעטעּפש ןיא גרוברעטעּפ ןבלעז םעד ןיא)
 רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג יקסווָאזָאר .ש

 סָאװ ,טפאשלעזעג-קיזומ רעשידיי רעד ןופ

 ןיא טליּפשענ לָאר עדנרינימַאד אזא טָאה

 -סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ גנולקיווטנא רעד

 | .(קיזומ

 םעד ,רעטָאּפ ןסיורג ןייז ןופ העּפשה יד

 ןירוא רב ןסיורג ןוא ךראירטאּפ ןשינזה

 הקיני-הניגנ עטשרע ןייז טָאה רע ןעמעוו ןופ

 ןפיט א טניילעג םיא ףיוא טָאה ,ןעמוקאב

 -ארט עט'נשרי'עגנ יד יירט ןטיהוצנייא םתוח

 טלוב ץנאג זיא השורי עקיזָאד יד .סעיציד

 סיקסווָאזָאר.ּפָארּפ ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג
 - י'יאגסצראאה 'היריאג גד זויייר רזוו שירעפעז יי
 שירָאטיזָאּפמָאק ןפיוא ןה ,עינ עשירעכעט

 ' יאיר אי ריז ז הי 6 'פ
 .טיבעג ןשינָאלאקיזומ ןפיוא ןהו

 ײ הזו י פש טו
 יזומ ןיא טראוורעד טרעוו גנונאּפ טימ

 - ריווד יד !ייהר זאא י ראג
 ונַאמ ןייז ןופ גנוניישרעד יד ןעייר עשילאק

 - - יז + ריז - = 'באגוייזז
 ,הניננ רעזנוא רעכיא קרעוו-הריקח ןלאטנעמ

 ןטעטירַאטיוא-קיזומ עסיוועג יוװ ,סעכלעוו
 וצ ךיז טייהננעלעג יד טאהעג ןבָאה סָאװ

 לָאז'ס ,ןטּפיוהאב ,דיבתכ ןטימ ןענעקא
 -ידיי ןופ טיבעג סָאד ןריזינַאיצולָאװער שממ
 קרעוו עקיזָאד סָאד .גנושרָאפ-קיזימ רעש
 םוצ םיידנענוצ טייצ א!דזויי זיוש טרע וו
 םוצ גענוצ + ערעננעק א | ועוו

 -ַאק םייב גאלראפ ןכרוד (שילגנע זיא) קורד
 -יישרעד סָאד םגה .טעטיזרעווינוא א
 -יס עסיוועג בילוצ ךיז טָאה קרעוו םנופ ןענ

 -רעד טָאה'מ יו רעננעל ליפ ןניוצראפ תוב

 -רעד עיצאסנעּפמַאק יד רעבָא טעװ ,טראוו

 רעמ ליפ א ןזיא טעברא יד סָאװ ,ןייז ראפ

 .טנאלפעגנ יוװ עקיגַאװ

 ףערוואביוו ה טקהנ

 רעװאניװ .3

 ר = יד רזזזרדרזזי זר ייזז יי יד -  זו יד יא יי א ר א+ *

 ץ וו עא ועי'ישש ע,גיי= ע ו ז א גָאװ ָאנ

 + ץ* ר א+ * אג ר וות .זרודרזוי-היי יג דיוחהזח תם ז אג

 טבכאנאב ןופ טיבענ הניננ ןשידיסח ןפיוא

 ר י זר זד הזו; דר א תד- תהו זו זר זו א זריזוו יוד -

 0 -=וונ עש ָאפ ;ק זומ ןוא טנעני יד רָאכ
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 ןופ רעקימַאטשּפִא ןא ןיילא בגא ,רעוואניוו

 .עזג רעשיאייבר א

 רעייז רעוואניוו זיא ןרָאי ערערעמ ןיוש

 ןוא ןגעלפ ןופ עיסימ רעד ןיא וויסנעטניא

 .לאווק-הניננ ןשידיסח ןכייר םעד ןריוורעזערּפ

 רע ואוו ,1900 עשראוו ןיא ןריובעג

 יזומ ןוא עשידיי עקירעהעג א ןעמוקאב

 ןייז רעטעּפש רָאפ רע טצעז ,גנודליב עשיל

 -רעד רעקידנסקאוו ןייז .ןילרעב ןיא םוידוטש

 ,גנונעקר
 -יריהו רג

 ,נא עטיירב לענש םיא טגנערב

 רעדנעייטשסיוא ןא טרעוו רע ןוא

 סלא ןעמונעגפיוא רע
 ןוא רעטאעט המיבה, ןופ רַאטקעריד-קיזומ // - א =- -

 -נָאק םעד רע טעדנירג רעטעּפש רָאי 9 טימ
- 4 : 

 טכאמ רע ןכלעוו טימ ןוגינה , רָאכ-טרעצ

 עקירעמא ןייק רעוואניוו טמוק 1958 ןיא

 קידנעניוועג ,רָאכ םענענייא ןא טעדנירג ןוא

 שירעפעש רָאג טרעוו רע .ץנענימָארּפ סיורג

 .טיבעג ןשירָאטיזַאּפמָאק-שינרוטיל ןפיוא

 -רֶא ןוא רָאכו ,ןזח ראפ תבש-תלבק א רענייז

 ןשיוצ סערעטניא סיורג סױרַא טפור ןאג

 -רעד ענייז ךיוא .ןטנעגיריד-לוש ןוא םינזח

 -עוו קיזומ רעשידיי ןופ סעיגָאלַאטנא ענעניש

 יד .םיחמומ-הניגנ ןופ טביולעג קראטש ןער

 רע טקנעש טייקמאזקרעמפיוא עטסקראטש

 .גנאזענ שידיסח ןופ גנושרָאפ רעד רעבָא

 (םילשורי) ירושג .ש .מ

 ןפיוא רעשרָאפ עטסוויטקודָארּפ יד ןשיווצ
 אד הניגנ רעשידיסח ןופ טיבע
 ירושג .ש .מ ןרעװ טנכייצראפ ביול רעדנוז
 ןיא שירעפעש רָאי 30 ןיוש ןיא רעכלעוו
 רעקיסיילפ רָאג רעיירט א יװ .לארשי ץרא

 טציא זיב ןעגנולעג םיא זיא רָאטאליּפמָאק
 * - י

 וה ןכעלטנפעראפ ןיוש

 שם

 עש ' ויש שידיסח רעטרעד זוגי דר -- הזו; דר זודד

 טיירג לָאצ ערעסערג ליפ א ךָאנ ןוא םינוגינ
 -ןצ רעטנעאנ רעד ןיִא ןבענוצפיורַא ךיז רע

 !ו= ,! .= .- ןרוד קיטעט רעייז ךיוא זיא ירושג .ש .מ יי 0 3

 ייודריוהדמוד דוד הרווור .רתודגא ווא .זרדאגוו
 גנוביוהרהעד רעד ּתבוס; סם א טרָאוװ

 .קארשי תנידמ ןיא תונזחה בצמ םעד ןופ



 רפוש ןופ העפשת יד

 .א

 תוצופת ?כב טרעוו סיוא-רָאי ןייא-רָאי

 ןוא טדערעגנ ליפ םיארונ םימי ברע לארשי

 סע זַא ,ױזַא ,רפוש ןינע םעד ןנעוװ ןבירשעג

 ןלעװ טינ טלַאז ריא סאוו חייא ר "כוח

 טגָאזעג ץלא ןיוש ןיא ןביירש רעדָא ןנָאז

 -רעביא טינ ידכב .ןראווענ ןכיושעג ןוצ

 ןעגנוניימ עטכַארבענסױרַא ןיוש יד ןרזחוצ

 וצ זייוולייט הדבוע יד ןעמענ ריז רימ ןלעו

 ןייז ןוא רפוש םנופ טייקיטכיוו יד ןטכיילַאב

 לקניווקוק הכלה םנופ ןיולב טינ גנוקריוו

 -דנַאטש ןשילַאקיזומ םנופ ךעלכַאזטּפיוה רָאנ

 -יימ עסיוועג ןעננערב ךיוא בנא ןוא טקנוּפ

 -ןסיוו ןוא םינרקח ענרעדָאמ ןופ ןעננונ

 .רעלטפַאש

 טינ זיא רפוש רעד זַא ,ןבענוצ ןזומ רימ

 קיזומ רעטסקילייה רעטשרע רעד ןעוועג רָאנ

 ליפ ױזַא טָאה סָאװ ,ןדיי ייב טנעמורטסניא

 -ער עטסנביוהעג יד ןּפַאש וצ טקריווענטימ

 עטסכעה יד ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,עזעיגיל

 רעשידרע רעד ייב גנומיטש עשילמיה

 טָאה רָאנ ,הרות ןתמ תעשב טייהשטנעמ

 רעד ןופ תופוקת עֶלַא ןיא טנידעג דיוא

 רעד סלַא טייק רעגנַאל רעשירָאטסיה-שידיי

 ןקעוו וצ לטימ רעטס'בושח ןוא רעטסקרַאטש

 .קלָאפ םייב טייקיטסייג יד ןביוהרעד וצ ןוא

 טדניברַאפ רפוש םנופ גנוריזילָאבמיס יד

 תדיקע ןופ סוחי ןקיד'רבע םעד טימ זדנוא

 דיתע ןופ גנונעּפָאה רעד טימ ןעמַאזוצ קחצי

 .חישמה תאיבב

 םעד טָא ןופ עיסימ עקילייה עטשרע יד

 זדנוא זיא טנעמורטסניאדזַאלב ןוויטימירּפ

 ןטסערג ןטשרע םייב .טסואווַאב טוג ןעמעלַא

1995 

 טָאה םלוע ארוב רעד ןעװ ,טקַא ןקיטסיי
 -וצרעביא יניס נרַאב ןפיוא טקעלּפטנַא ךיז
 יד ןעוועג זיא הרות יד קלָאפ רעזדנוא ןבעג
 ,רפוש ןופ ןעגנַאלק יד רעטנוא גנוניישרעד
 ;(ורתי 'ּפ ,תומש) קוסּפ ןיא סע ןבָאה רימ יו
 ףיוא ."דאמ קזחו ךלוה רפושה לוק יהיו,
 םילהת ןיא סע רימ ןבָאה ןפוא ןכעלנע ןַא
 ,"רפוש לוקב 'ד עורתב םיהלא הלע , :(ז"מ)
 הנשה שאר הנוּכ סיורג טימ טרעוו סָאװ

 תעיקת םדוק לָאמ ןביז ט'רזח'ענרעביא

 -ַאב קרַאטש ױזַא טרעוו סע יו ןוא רפושה

 תוליפת-ףסומ יד ןופ ענייא ןיא דיוא טנָאט

 רענעבעגענוצ א טימ ךָאנ "התילגנ התא;
 ךלמה ינפל ועירה רפוש לוקו, גנולָאהרעדיוװ
 יד

 םעד ןגעוו ןבעגעגנָא ןרעװ םימעט דס ַא
 הידעס 'ר .רפוש ןזָאלב רימ סָאװרַאפ ןינ
 -ער עסיורג עקידרעירפ יד ןופ רענייא ,ןואג

 .ןעגנורעלקרעד ןעצ ןָא טיג רעקנעד עזעיגיל
 שאר לייוו ,זיא ענייז גנוריױויטָאמ טּפיױה יד
 ןוא ,ןרָאװעג ןפַאשַאב טלעװ יד זיא הנשה

 ןופ גינעק רעד ןרָאװעג זיא אוה דורב טָאג
 ןֶא םינומדק ןופ ךָאד סע ןזיא .טלעוװ רעד

 גינעק ַא ןעװ זַא ,גהנמ רענעמונעגנָא ןַא
 יװ ,רפוש ןעמ טזָאלב טניורקעג טרעוו

 עד ףיוא טכער ןייז ןופ גנוקיטעטשַאב
 ְּ הקמה דוח יו .ואוט

 למה ינפל ועירה רפוש לוקו תורצוצחב,
 יד

 יי

 םתהרא יו "ווא ;טייטעװ ששרפמ (=

 ןפורעגנַא טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעװעג זיא

 ײןודא  ןעמָאנ ןטימ רעפַאשַאב טלעװ סעד

 ףפה שא שוא יא ;ה"ע י"צ טשטשהפ עש

 טליטעגוצ לָאמ ןטשרע סםוצ "דלמ, רעמָאנ

 םירבמ תאיצי ךָאנ ךרבחי סשה ןצ3 ןרָאװעג
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 ןרָאװעג טצונַאב רפוש רעד זיא לָאמטפָא

 ןוא ןזָאלבוצפוא ןופ עיסימ רעד ןיא ךיוא

 וצ ןוא ץלָאטש ןלַאנַאיצַאנ םעד א

 דובכ סקלָאפ ןרַאפ טייקיטסולספמַאק ןקעו

 ןָאטעג לייטנטסרעמ זיא סע יוװ ,םויק ןוא
 רעד ןיא תומחלמ ערעזדנוא עֶלַא ןיא ןרָאװעג

 טּפַאשרעה רעשידיי רעטשרע רעד ןופ טייצ

 .ןדָאב םענעגייא םעד ףיוא

 טנידעג רפוש רעד ךיוא טָאה ק טי

 לַאנַאיצַאנ-זעיגילער ןקיטכיוו רָאנ ַא רַאפ

 -ַאש רעד דרוד קלאפ ןשידיי םוצ רָאטקַאפ

 ןופ ןטייצ יד םיא ןגָאזוצנָא ןלַאנניס

 ועקת; -- םיבוט םימי ענייז עֶלַא ןוא רָאי

 קוח יכ .וננח םויל אסכב ,רפוש שרוחב

 ."בקעי יהלאל טּפשמ ,אוה לארשיל

 קעווצ םעד טנידעג ךיוא טָאה רפוש רעד

 ,תורח ןופ לַאנניס-גנורימַאלקָארּפ ַא רַאפ

 ,לבוי ןופ רָאי סָאד ןלַאפעגסיוא זיא'ס תעב

 ןעמוקַאב עטפַאלקשרַאפ רעטנזיוט יד ןלָאז

 -עקמוא יד ךיוא יוװ ,טייהיירפ רעייז קירוצ

 ןענייז סָאװ ,רעדלעפ ןוא רעזייה ןופ גנור

 רעד זַא ,ױזַא .טיונ בילוצ ןרָאװעג טפיוקרַאפ

 -נייא יד ךיז טימ טריזילַאבמיפ טָאה רפוש

 .קלָאפ םניא קדצ ןוא רשוי ןופ גנולעטש

 עשיטסימ יד יװ ליואוו טזייווַאב סָאד
 םעד טנידעג ןטסעבמַא ןבָאה ןעגנַאלק-רפוש
 עטשטניוועג יד קלָאפ םייב ןקעוװ ןופ ?יצ

 עשילַארָאמ עקירעהעג ןוא ןליפעג עזעיגילער
 גנוביוהרעד

 קט "הטטא יט יוט אס סא תעיהק טא

 ךמשל סילואג וחבש ,השדח הריש, :טָאז

 ןכילצהו ןדוה םלכ רזי ,םיה תפש לע ,לודגה

 וע טו .'העצ םקועל יטוקמי יה .ןיאאצ

 ףיוא "טטפ.עװ הצוא רודס  םגעיא יוטפח

 ףיוא רטשצוס רעא געטיס3 רעטגאצקהעה רעש

 טע ראט .'רטמ טטשיב יח" ףהעטהעש יד

 רה םיײב זַא ,טנַאטַאב לֵאמַא רעדיװ טרעװ

 אש הספאש טשעט ן(0/ יא טש-ע רהפאת יט

 סלֶא ןטשרעביא סעד טרימַאלקַארּפ גנול

 ףָאנ טאה טיט רעגעק ןיב ףעבא ןקמ רעײז

 ןט" ןפורעגעָא ישצ טיא טוט ו=פ טאש ש"ק

 .(למ רעמָאג

 = - 5 ר( תב
: 2. 

 16 --תי ַו+

 רעד ךיוא טָאה גנוטיידַאב עסיורג רָאג ַא

 ןיא זדנוא טנַאמרעד רע סָאװ ,טימרעד רפוש

 טכַאמעג רפוש רעד ךָאד זיא .קחצי תדיקע

 ןעוועג זיא סָאװ ,ןַארַאב ַא ןופ ןרָאה םנופ

 טנורג ןיא .וניבא קחצי טַאטשנַא ןברק ַא

 ו במיס רעד הדיקע יד ךָאד זיא ןעמונעג

 וא טייקטיירג עקידנעטש יד ,שפנ תריסמ

 ,םשה שודיק לע ןפמעק רַאפ טייקיליװרעפּפָא
 ןופ תוחילס יד ןיא טנַאזעג טרעוו סע יו

 תדיקעו םהרבא תירב רוכז, :הנשה שאר ברע

 ןיא ןטעבענ טרעוװ ייברעד ןוא ..?קחצי

 -שי תיראש לע םימחרב בושו, תוכז םענעי

 ...ךימע לאר

 -= 1. ש

 2 וי

 םעד ןיא םילהּת ןיא רימ ןעעז רעריװ

 -יירפ ןוא ןקידתובהלתה קרַאטש רעבָא ןצרוק

 זיא רעכלעוו ,"היוללה, גנַאזעג-םייול ןכעל

 ערעזדנוא ןיא ןרָאװענ ןעמונעגניירַא ךיוא

 טגָאזעג טרעוו סע ואוו ,תוליפת עכעלנעט

 ךרוד רָאנ טינ טָאנ ןביול וצ טקעוװוענ ןוא

 -נדיישרַאפ ךרוד ךיוא רָאנ ,ןָאט ןוא טרָאװ

 רעלַאטנעמורטסניא ןופ ןעננַאלק עקיטרַא

 ריילג טרעוו רפוש רעד עכלעוו ןשיווצ ,קיזומ

 והוללה, :טנַאמרעד ץַאלּפ ןטשרע ןפיוא

 והוללה, טשרע ךָאנרעד ןוא "רפוש עקתב

 ?.הונכו ?בנב

 ַא ןרָאװעג םלַאסּפ רעבלעז רעד זיא בנא)

 עמעט עדנריריּפסניא קרַאטש ןוא ערַאבקנַאד

 ,ןטסינַאּפמָאק עשיגרוטיל עטסערג יד רַאפ

 סקַאמילק רעד גָאט וצ טנייה ךיוא זיא סָאװ

 טפָא ןוא טרעצנָאק ןזעיגילער ןדעי ןופ טעמכ

 -ַאפמיס ענײימעגלַא רַאפ גנוריצַאב א ךיוא

 .(קיזומ רעכעלטלעוו ןופ ןטרעצנָאק עשינ

 -ימירּפ ןקיזָאד םוצ סערעטניא ןסיוועג ַא

 ןזיועגסיױרַא ןבָאה טנעמורטסניאדזָאלב ןוויט

 טימַאב ןוא רעקיזומ עשידיי טינ וליפַא ריוא

 ערעדנַא ךרוד ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא ךיז

 עזייולייט ַא ןעגנערבניירַא ןטנעמורטסניא

 -רֶא ערעייז ןיא גנַאלק-רפוש ןופ גנומַאכָאנ

 עשילביב ףיוא ןעגנורינַאּפמָאק עלַארטסעק

 ןיא טקיטיונעג רָאנ דיז טָאה'ס ואוו ,סעמעט

 עשיטסימ עטכע ןפַאש וצ סענעצס עסיוועג



 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ

 ןקרעמ וצ סע זיא טלוב ץנַאג .ןעננומיטש

 יּפֶא ןקיגניר-ריפ םנופ ןלעטש עקינייא ןיא
 -יטסימ ןוא ערַאדנעגעל סרעננַאו ןופ ביילק

 קורדסיוא םוצ ןעמוק סע ואוו ,סערעּפָא עש

 טּפיוהרעביא ןעגנאלק-רפוש עטכַאמעגכַאנ

 -ַאב ,ןטנעמַאמ עקיד'תונכפ ןופ סענעצס ןיא

 רַאפ ןלַאנגיס עכלעזַא טימ ךיז קידנצונ
 .ןפור-ספליה

 טָאה לוש-ערעּפָא עשינעילַאטיא יד ךיוא

 סערעּפָא עשירָאטסיה ערעייז ןיא טצונַאב דיז

 -סימ עוויטקעפע עקיטיונ ןעגנערבסיורַא םייב

 ןופ גנוכַאמכָאנ ךרוד ןעגנַאלק-קיזומ עשיט

 ואוו ,סענעצס עקינעי יד םוא גנולַאש-רפוש

 ,ןלַאנגיס עשילַאבמיס ןעמוקרַאפ ןפרַאד סע

 -ַאנ ןוא ויסערּפמיא רעמ ןעמוקסיױרַא ןלאז

 .רעכעלריט

 סָאװ ,טנעמורטסניא-?גויב רעד

 ,גנאלק-רפוש ןופ טייקכעלנע יד ןטסעבמא

 -רעטילימ ןיא טצונַאב םויה דע ךָאנ טרעוו

 .סּפמעק עליוויצ ןיא ןליפַא ןוא ןרענַאל

 -גנערטש ןוא רעשרָאפ עטסערג יד ריוא

 רעזדנוא ןיא רעקיטירק עכעלטּפַאשנסיװ עטס

 טכַארטרַאפ טסנרע דיז ןבָאה טייצ רענעגייא

 -ריווקרעמ רעד רעביא גנורעדנואוורַאפ טימ

 -נייא טרעבלַא ןַא ייס .העּפשה-רפוש רעקיד

 .א ןַא טזייוו ,דיורפ דנומניז א ייס ,ןייטש

 -רפוש ןגעוו לקיטרַא ןַא םענייז ןיא סעלעיעל

 ןינע ןבלעז ןגעו יז ןבָאה (*גנוטיידַאּב
 .טריסערעטניארַאפ קרַאטש

 רעד ,קהבומ דימלת סדיורפ ךיוא ױזַא

 רעקיטילַאנַאָאכיסּפ רעסיורג רעקידנגלָאפכָאנ

 רענייז דרוד דיז טימַאב ,קיַאר רָאדָאעט 'רד

 וצ טעברַא רעטכעלטנפערַאפ רערעסערג ַא

 ןיא רפוש םנופ לָאר עקיטכיוו יד ןזייוורעד

 ןזָאלּפָארַא דרוד ןבעל ןזעינילער ןשידיי םעד

 .ןשינעפיט עשיכיסּפ ענעדיישרַאפ ןיא דיז

 וצ ןבָאה סָאװ ,ןריפסיוא וצ קידנעייגרעד ןוא

 -ידיי ןוא ?לכב םוקפיוא עינילער טימ ןָאט

 1955 ,16 .טּפעס ,"לַאנרושז ןגרָאמיגָאט , (*

 !טלדנַאהַאב ענעדיישרַאפ ךָאנ
 עיסוקסיד עסיוועג ךיוא קידנעגנערבסיורַא
 ףסוי טימ ןינע ןקיזַאד םעד רעביא ענייז
 ,ןוא ,ה"ע ושַאטַאּפָא

 םולש םוצ סעלעיעל טמוק ,ןילטייצ ןרהא
 :הנקסמ רעדנגלָאּפ וצ לקיטרַא םנוּפ

 .שרעדנַא ?סיבַא זיא ננולעטש ןיימ,

 -חמ עשידיי יד סָאװ ,ךָאד זיא רקיע רעד?

 -ןלָאװע רעד טָא ןיא ןָאטענפיוא טָאה הבש

 ג עטסערנ יד .עיצ

 ע סָאװ ,םעד ןיא עקַאט טייטשַאב הבשחמ

 עמַאס יד ,עטסכעה יד וצ ןעגנאגרעד ז

 םוש ןייק יוװ שוריפב --- ןכייה עטסקיטסייג

 .טלעוו רעד ףיוא קלָאפ רעדנַא

ָ 

 !י'דיי רז'ד יה + ייק יח
 ועד ןופ טייקסיור

 ךיוא טָאה סָאד טָא;

 : רפוש

 ןובשח ןופ לַאבמיפ רעד ןרָאוװעג זיא רע,

 ."טייקיטכערענ ןוא טכער ,תוירחא ,שפנה

 -רפוש, ןגעוװ גנולדנַאהּפָא עכעלפערט א

 -רַאפ טַאהעג קירוצ ןרָאי טימ טָאה "דךַארּפש

 וועג ,ל"ז ןהכ יבצ ברה (-טכעלטנפ

 טגנערב רע .לאערטנַאמ ןופ םינברה ןקז

 ןגעו ךיוא הבשחמ עקידתוחקּפ ןייז סיױרַא

 :ןושלה הזב העּפשה-הניגנ רעניײמעגלַא

 ו
 = =-+ = שי =

 -עג עכעלשטנעמ ןעו ןטייצ ןפערט סע,
 -יא ןגייטש ייז זַא ,קרַאטש ױזַא ןרעוו ןליפ

 -עזָארּפ יד רָאנ טינ ןוא ןצענערג עלַא רעב
 טינ זיא דךַארּפש-הריש יד דיוא רַאנ ,דַארּפש
 ןעמ ןומ ןַאד .ןקירדוצסיוא ייז דנַאטשמוא

 ךַארּפש רעדנַא ראג 'ַא טימ ןצונַאב ןיוש ריז
 ןיאו רמא ןיא .ןרעפס ערעכעה ןופ טגרָאבעג

 טגָאז ךָאד ,רעטרעוו ןָא ןוא ןבליז ןָא ,םירבד
 יד .רעכיב-רעטרעוו עצנַאג יו רעמ ליפ סע
 ןוא גנַאלק ַא טימ .גנַאזעג ,הניגנ זיא ךַארּפש
 -וצ ןרעטסייגַאב וצ חוכב ןעמ זיא סנאינ ַא

 .1941 ,21 .טפעס ,"רעלדַא .גָאק , (*
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 תוטשּפתה ןוא ,שפנה תולכ וצ זיב רערעה

 ןביוה סָאװ ,ןעגנַאלק ןענייז סָאד .תוימשנו

 .ןטלעוו ערעכעה ןיא ןבעווש וצ ףיוא זדנוא

 רימ ןענעק גנַאלק ןופ ןטייבמוא םעד ךרוד

 ןטסכעה םוצ רעצ ןטספיט ןופ ןייגרעביא

 -לעז רעד עקַאט .טייקכעליירפ ןוא זַאטסקע
 -וצ שרעדנַא יד רעבָא ,טנעמורטסניא רע

 -רַאפ יד סע ןבינ ןעננַאלק עטלעטשעננעמ

 החמש ןופ ןטסַארטנַאק יד ,םיזמר ענעדייש

 .העצ ןוא

1 

 ַא זיא ךַארּפש-רפוש עטנַאקַאב רעזדנוא,

 זיא רעבָא .דַארּפש-הניגנ רעד ןופ דילנטימ

 רַארּפש-למיה ַא זיא סע .םעד א רעמ ךָאנ

 .םיכאלמ ןופ ךַארּפש ַא --

 ,תולוק ענעדיישרַאפ טָאה רפוש רעד

 ןרעוו עכלעוו ,העורת ןוא םירבש ,העיקת

 וצ טצונַאב הרות רעד ןופ טרידנעמַאקער

 .טייצ ןייז ןיא רעדעי ןרעוו

 טיול טסַאפענפיוא טרעוו ךַארּפש-הניגנ,

 סָאד .רעסַאפפיוא ןופ רעהעג ןוא שוח םעד

 ןעמ .עטסקיטכיוו סָאד זיא תועיקת יד ןרעה

 -םפיוא ףראד ןעט ...ןרעה ןענעק יז ףראד

 ןשילַאקיזומ ןלעדייא ןופ עיסערּפמיא יד סָאפ

 רעד רָאנ טינ ןוא ץרַאה סָאד .רעטַאלפ

 גנַאלק םעד ןעמענפיוא ןענעק ףרַאד רעיוא

 -יא יד ןייטשרַאפ ךיוא ףרַאד ןעמ .רפוש ןופ

 יד .םױמסה ןוא תודוס יד ,תונווכ עכעלרענ

 "..ןעגנוטיידנא ןוא שינערעהוצנָא עלעדייא

 טנזיוט ייווצ ןרעווש םנופ ןטייצ עֶלַא ןיא

 עטסערג יד ןשיוװצ דימת זיא תולג ןקירָאי
 ןוא רעטשרע רעד ןעוועג ןשטנואוו סקלָאפ

 ןיש ןרעה וצ רעגַאב רעטסקידריווקרעמ

 ךעלגעט לָאמ יירד .חישמ לש רפושב ןזָאלב

 רפושב עקת, הרשע הנומש ןיא רימ ןטעב

 ןזָאלבענ ןיוׁש לָאז סע ?טטתוטחק ?לודו

 -סקלָאפ רעזדנוא וצ רפוש ןסיורג ןטימ ןרעוו

 טמענראפ רפוש רעד ןַא ,ױזַא .גנואיירפַאב

 -רע יד ןשיווצ ץַאלּפ ןטסבושח םעד רָאנ טינ

 ךיוא ןיא רָאנ ןטנעמורטסניא-קיזומ עטש

 ץינלאטק ןתנ

 -ַאב סקלָאפ םנופ לָאבמיס רעטקילייהרַאפ ַא

 ןדנוברַאפ ךיוא ןיא רפוש ןטימ ;גנואיירפ

 רבע רעשירַאטסיה רעכייר רעזדנוא רָאנ טינ

 הנש לכבו .דיתע רעסיורג רעזדנוא ךיוא רָאנ

 רימ שטָאכ ,סיוא-רָאי ןייא-רָאי ---

 הנומא ַאזַא טימ ראי רעדעי קעװַא ןעייג

 טעוװ רָאי עקידנעמוק סָאד זַא ,ןוחטבו המלש

 רימ ןרעוו הלואנ עלופ יד ןייז רעכיז ןיוש

 -נָא דימ טינ ןוא טשיוטנַא הלילח טינ ךָאד

 ןעננונעפָאה עקרַאטש עקידרעטייוו ןטלַאהוצ

 ןעמ טמענ רעפייא ןוא טומ םעיינ טימ ןוא

 -רָאפ געט קיסיירד טימ רָאי יינ רעדעי דיז

 ננאלקירפוש ןכהוד תוטכה ןכאמ וצ סיוא

 -וצ ךיז ןייז הרתמ ןוא קְלָאפ סָאד ןנָאזוצנָא

 וצ ןוא רָאי ןקידנעמוקנָא םעיינ םוצ ןטיירג

 .ןידה םוי ןקידנעייטשרַאפ םעד

 הנשו

 גנונרָאװ עטסנרע ןַא זיא גנולַאש-רפוש יד

 -ּפִא ןעמענ ריז סנטייצַאב לָאז'מ קלאפ םוצ

 -עה טימ ריז ןטיירג ןוא שפנה ןובשח ןבענ

 עכעלרע ןוא ענייר עקידנעננירדכרוד ערעכ

 רימ עכלעוו טימ ראי םעיינ םוצ תובשחמ

 -ַאב ןוא ןביולג ןפיט םעד דימת ןדניברַאפ

 -יטפנוקוצ רעזדנוא רַאפ ןעננונעפָאה עטיינ

 .גנואיירפַאב סקלָאפ רעק

 טייז ןייא ןופ קְלָאפ םייב טפַאש רפוש רעד

 ןיא ייז טקרעמ ןעמ סָאװ ,ןעגנומיטש-דחּפ

 עכלעוו ,ארומ רעפיט ןוא המיא רעליטש רעד

 וצ ןֵא ןביוה סע ןעוו ,רוביצ םעד ןלַאּפַאב

 רעבָא ,ענַאטָאנַאמ יד ?וש ןרעביא ןכליה

 -ייווצ רעד ןופ .ןעגנַאלק-רפוש עקידנריר-ףיט

 רעבלעז רעד יו רעבָא רימ ןעעז טייז רעט

 ןוא עקידנעיירפרעד ַא סױרַא טפור רפוש

 סָאד .להק ןבלעז םייב טפַארק-סגנוכַאוװפיוא

 יד ןופ גנַאגסיוא םייב ןקרעמ טלוב ןעמ ןעק

 ,הליענ ךָאנ רוּפכ םוי -- געט עקיטכרָאפ

 ןייג וצ ןיוש ךױ טבילקפ םלוע רעד תעב

 ,ןעגנונפָאה ןוא ןביולג טימ לוש ןופ דלַאב

 ןרעיוט עשילמיה ענעסָאלשעג ןיוש יד זַא

 לַאנגיס רעד .ןעמונעגנָא תוליפת ערעייז ןבָאה

 ןקילייה םעד ןיא ןרעה ריז טזָאל רפוש ןופ

 -יירפ ַא סלַא תושמשה ןיב ןלופסגנומיטש

 טימ טליפעגנָא החטבה ןופ גָאזנָא רעכעל



 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ

 רָאי םעיינ םוצ המלש הלואנ ַא ראפ גנונפַאה

 א טימ גנולאש יד טיילנַאב םלוע רעד ןוא

 האבה הנשל, :יירשעגסיוא ןקידיירפ ןצלָאטש

 ."!םולשוריב

 -רַאפ דרָאקַא-סולש רענעביוהרעד רעד טָא

 ןוא ןעמעלַא ייב רעטימעג יד רעדיוװ טקרַאטש
 ןקערש עלַא יד ןדניוושרַאפ קירוצ טכַאמ סע

 רפוש רעבלעז רעד ּסָאװ ,ןגרָאז-תולנ ןוא

 ייווצ יד ןיא רעירפ ןפורעגסיורַא טַאהעג טָאה

 צנַאג םעד ךיוא ןוא הנשה שאר ןופ נעט

 ינַאב ַא טימ .הנכה רעד ןופ שדוח ל?ולא

 טימ רָאי םעיינ םניא ןײרַא ןעמ טערט החּכ

 טעוו ןוא זופ הלואו יד זא .ןביטמ ןכוב

 .ןעמוק

+ 

 ןוא רבע םניא ןביולג רעטסעפ רעד טָא ןוא
 זנוא ךָאד טָאה דיתע םניא ןפָאה ערעכיז סָאד

 יד רַאפ ןעניד טעוװ ןוא טנידעג לָאמעלַא
 ןטלַאהוצפיוא םידעפ עקיטסייג עטסקראטש

 -נוא ןופ םויק ןלאנָאיצאנ ןוא ןזעינילער םעד

 רעזדנוא ןטכעלפ וצ רעטייוו ןוא המוא רעזד

 .רשק ןשירָאטסיה

 ,הלואנד אתלחתא יד זא ,ןפָאה רימָאל

 ןיא ןבעלרעד וצ ןעוועג הכוז ןבָאה רימ סָאװ

 ןעננערב בורקב זדנוא לָאז ,געט ערעזדנוא

 רעקידנעטשלופ ןופ גנולַאש-רפוש עסיורג יד

 -נָא ערעזדנוא עֶלַא ןליפרעד ןוא גנוזיילרעד

 ןוא ןגנַאל םעד ןיא ןעננונעּפָאה ענעבילקעג

 -פיונוצ ןענעק ףיוא תולנ ןרעטיב ןרעווש

 עטיירּפשעצ ןוא ענעסיוטשרַאפ עלַא ןעלמַאז

 ןלָאז .דנַאל ןנייא ןקיטרובענרעדיוװ םעד ןיא

 -ַאער רעלופ רעד טימ ןרעוו טשטנעבעג רימ

 ןטלעזַאב םנופ קלָאפ ןצנַאנ ןרַאפ גנוריזיל

 יניניע הניזחתוג, :שטנואוו ןכעלגעט-נָאט

 טייקיטכערענ יד ."םימחרב ןויצל ךבושב

 לָאז ןוא טפַאשרעהרעביוא יד ןעמוקַאב לָאז

 טּפשמב ןויצ , ןופ האובנ יד ןרעוו םיוקמ

 ."!הדפי
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 ק !ןהכ יבצ כרה

 טַאניבַאר רעלאערטנָאמ ןופ שאר בשי רענעזעוועג

 ןבלַאה ַא רעביא ןופ ךשמב ןהכ יבצ ברה טָאה ,תובישי עשיווטיל עסיורג יד ןופ טקודָארּפ ַא

 יובעג םניא ןעוועג עיּפשמ קיטייזליפ שזַאגַאב ןקיטסיײג ןטכַארבעגטימ ןייז טימ טרעדנוהרָאי

 .עילָאּפָארטעמ רעדַאנַאק רעד ןיא בושי ןשידיי ןטריזינַאגרָא םנופ

 תודידי ַא ןטלַאהעגנָא טָאה גנַאל ןרָאי .הניגנ בהוא רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא ןהכ ברה

 םירפא 'ר םכח דימלת ןוא ןגנמ ,םינזחה ןקז ןקיטרָאד םעד ןוא םינברה ןקז םעד ןשיוװצ תונמאנ

 ,ליז קַאּפעלש

 ךיא בָאה ןטייקכעלנעזרעּפ עבושח רעלאערטנָאמ עדייב טימ ךיז ןענעקַאב וצ דובכ םעד

 יז ואוו ,"רעלדָא רעדענעק, ןופ עיצקַאדער ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ךוזַאב ַא םעניימ ייב טַאהעג

 ןדייב ייז ןופ ןעזסיוא רעשילַאכרַאירטַאּפ ןוא םינּפ תרדה רעד .רעײגנײרַא עטּפָא ןעוועג ןענייז

 ,טײקמַאזקרעמפיוא סנעמעלַא ןגיוצעג קידנעטש טָאה

 עדנרעלַאב ענייז טימ טייצ וצ טייצ ןופ גנוטייצ ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה ןהכ יבצ ברה

 .רָאי 91 ןופ רעטלע ןיא 1950 ןיא ןרָאװעג רטפנ .םירמאמ



 ריי=

 ןשידית ןיה הנינגנ ןבעל

 ?ריוו = לפ
 עמטאוק 6 רע

 טימ זַא ,ןרעוו טנַאטַאב הליחתכל ַאד לָאז

 טינ ירמנל רימ ןענייז ןקיטציא םעד

 וו ןעיצ וצ ןסיוא

 יד וריראב וצ וליפַא רעדָא

 ןופ גנורּפשרוא םעד ןנעוו אתנולּפ עשילַאקיז

 תמאב זיא'ס יצ ,עידָאלעמ ירדנ 11 םצע רעד

 רעשירָאטיזיוװקניא טקודָארּפ א

 קיזומ ערעדנַא יו רעדָא ,עינַאּפש ןיא עכַאּפע

 ךָאנ ןופ טמַאטש סע זַא ,ןעגנירד ןליוו םינרקח

 זיא ןסייוו רימ יו .דָאירעּפ ןקידרעירפ ךפ א

 ?ב ןופ רנאשז רעד זא ,האנ תושד כוה רעה

 ןטפלע םוצ שזַא זנוא טריפרעד וויטָאמ ירדנ

 ןוא קיטקַארּפ עטסרעמ יד ןעוו ,טרעדנוהרָאי

 יא עלוש-ננאזעג רעקידסלָאמאד ןופ עירָאעט ו

 ןעננורדעגכרוד זיא (ץייווש רעד ןיא) לָאנ .טפ

 ןשזאסאּפ עשיּפיט-דעלנע עכלעזא טימ ןעוועג

 ןופ קיזומ יד ךיוא טסולפנייאאב ןבָאה ּסָאװ

 ןופ ,תונידמ עשיזיוצנַארפ ןוא עשינאמרענ יד

 רעייז טיוק זיא ,םרָאפ ירדנ .לכ יד ןענאוו
 ןלעוו .ןרָאװעג ןעמונעג דעלטננייא ,גנוניימ

 יד וצ ןזָאלרעביא עיציניפעד עקיטכיר יד רימ

 ןלעװ סָאװ ןגָאלַאקיזומ ענעריובעג טשינ רָאנ
 -רַאפ םעד דיז ןופ סיוא דעלניײשרַאװ

 ָאד רימ ןענייז וי א קסוּפ ןכעלסעל

 עקינייא ןענכייצרַאפ ןוא ןריוורעזבָא וצ זיולב

 זנוא ןלָאז עכלעװ קאפ אפ ר

 ןסיורג םעד ןעלניּפשּפָא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא

 ירדנ ?כ ןזעירעטסימ םנופ חוּכ ןקיטסיינ

 ננַאל תורוד רַאפ זדנוא טיילנַאב סָאװ ,ןוגינ

 .עטכישעג תולג ןופ ּפַאטע םעד ןיא

 ןלייט

 גנַאזעג ןוא קיזומ זַא ,עודי רבד ַא זיא'ס
 -מאזקריוו ןוא עטסנביוהעג יד ןופ ןענייז

 .ןעגנומיטש עזעינילער ןפַאש וצ ןעלטימ עטס

 -- .הלפת רעד ןופ המשנ יד זיא גנַאזעג,
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 ;רליצר ידדאגי
 טימ ךָאנ טָאה

 טקירדעגסיוא

 ת

 דיז רעלפערט קידוצ ןראי ליפ
 || ןע.=ע 4 וצ ןראי 2יס

-! 
 ,נַאלַאעט רעפיורנ רזז
 וע

 ירד זז ייהסח א =-

 עניבַא

. // 

 ןוא ענעלַאק ,ןעיו ןופ ,ל"ז ,קענילעי .רד

 ןכעלברעטשמוא םעד ןופ ףתוש רעקיטסיינ
: 52 

 טָאה רעכלעוו / ז ,רעצלוז תונזהה ןואג

 ריז ןוא טכַארטַאבנָא ןיא ןעמענ רימ ןגָאז

 ןטלָאװ סע םינּפ ַארַאפ סָאװ :ןלעטשרַאּפ

 .+ רעזייה-טעבעג יד ןיא תוליפת עלַא יד טַאהעג

 ךיז ןטלָאװ סע ןפוא ןַא רַאפ סָאװ ףיוא ןוא

 -רעייפ ןוא םיבוט םימי עלַא יד ןליפ ןזָאל

 -געמַאזוצ ןייז טשינ ןטלָא אוו ייז זעוו ,ןטייקכעל

 2-- ?ננוטײלנַאב קיזומ ןוא גנַאזענ טימ ןסָאגעג

 א ֹ טשינ ןפרַאד רימ

 -מוא ןַא רַאפ סָאװו .טסבלעז ךיז ףיוא ןָאט

 טכרופרע ןרעיוהעג

 ,םיבוט םימי ערעזדנוא ן וַא זדנוא ייב

 -ינ עזעינילער עווָאבראקס עשידיי עלַא יד

 סָאװ טימ ןצַאשוצּפָא רָאנ סע זיא .םינונ

 -ןנעגכרוד ןוא דובכה תארי ןפיט ןימ ַארַאפ

 סיוא-רָאי ןייא-רָאי ןרעה רימ רעטיצ םענעמ

 לכ ןופ גנַאזעג עזעיגילער-שידיי עטלַא סָאד
 םעד רימ ן?יפרעד ביוהנֶא םייב ךיילג ?ירדנ
 -ַאב סָאװ חכ ןקיטסייג ןכעלריטַאנרעביא
 ןוגינ ירדנ לכ רעשיטסימ רעד .זדנוא טשרעה

 -ניז ןכעלגעטלַא םעד ןופ סױרַא זדנוא טסייר

 טביוהרעד א: רעקיזָאד רעד .ןבעל ןקיד
 זַאטסקע ןזעיגילער ןופ .הגרדמ רעד וצ זדנוא

 -עג ןיא ןפיטרַאפ וצ ךיז זדנוא טגניווצ ןוא

 -יטש יד טָא .תונויער עקיטסייג עטרעטייל

 ןופ המשנ רעד ףיוא ריז ןנייל ןעננומ

 ןעייג ןוא רעדנוזַאב דיחי

 ײ|'ןפ -ּפִא ןוא עטרילימיסַא וליּפַא .תורוד ףיוא

 '*היויה יד חמ רעשידיי רעד ןופ עקינירט

 י
2 

 האוריר ר /ביר
 ווש ו = א

 ןבָאה .סעידָאלעמ עקילייה ערעזדנוא טימ
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 תוישעמ עקילָאצמוא ןלייצרעד וצ ךָאד רימ

 ןופ טכַאוװרעד ןבָאה תומשנ עטריפרַאפ יו

 -ַאב ייז טָאה סָאװ טסיינ ןדמערפ םעד

 ךיז טָאה גנַאזעג רעזעינילער ןעוו טשרעה

 זיא סָאד .ןרעיוא ערעייז וצ ןנַָארטרעד

 -רַאפ ןענייז סָאװ עכלעזַא רַאפ וליפַא קיטליג

 ןופ האמוט-ירעש יד ןיא ןרָאװענ טּפעלש

 ךָאנ ןענייז םינונינ עמַאזקריוו יד טָא .דמש

 ןשטנעמ יד שטָאכ ,ןורכז רעייז ןיא ןבילברַאפ

 -עגקעװוַא ןעוועג גנַאל קלָאפ ןופ ןיוש ןענייז

 רעד ןופ 0 ןיוש ןעמענ ערעייז ןוא ןסיר

 .טקעמעגסיוא ןעוועג הנחמ רעשידיי

 א ןעניד ַאד ןעק ליּפשייב רעטלוב א סלא

 -ראפ םנופ טייהנעננאנראפ רעד ןופ לאפ

 ןשילַאקיזומ ןטמירַאב טלעוו םענעברַאטש

 .ןייטשניבור ןָאטנַא --- ינעשז

 רעכלעוו ,ןייטשניבור ןָאטנַא ןופ המשנ יד

 -עג טפיוטענ טנגוי רעירפ ןייז ןיא ךָאנ זיא

 סע ןעוו ,טורעג טינ לָאמנייק טָאה ,ןרָאװ

 -רַאפ תונויער יד ןיא םיא ייב ךיז טנעלפ

 -ליפעג יד ןופ גנַאלקּפָא ןַא זיולב ןענע'בנג

 רעשידיי ןופ רענעט עדנרעביוצַאב ןוא עלופ

 ןעגנומיטש עכלעזַא ןופ רענייא ןיא .הניגנ

 זיא רע תעשב ,טנוװַא רוּפכ-םוי ןסיוועג ַא ןיא

 רעטריוורענעד ןוא רענעגָארטעצ  ַא עב

 טאה .ירהנ ל7כ; 6 ןוא ריוװַאלק םייב

 ןופ ןעמענ וצ ךיז סולשַאב א טסַאפענ רע

 -ירָאטסיה-שידיי עט ַאנ וצ ןָא טלָאמעד

 -עג טָאה סָאד .סעמעט עשילביב ןוא עש

 ערעּפָא עשילביב ןייז טרובעג םוצ טכַארכ

 עטמירַאב יד ךיוא רעטעּפש ןוא "סעזָאמ,

 ערעדנַא ייר ַא ןוא ,"רעייבַאקַאמ יד , ערעּפָא

 ןייר ףיוא ,ןעגנופַאש עשילַאקיזומ עלַאינעג

 -יזומ עטנַאמרעד יד דרוד .סעמעט עשיריי

 -עג ןייטשניבור טָאה קרעוורעטסיימ עשילַאק

 -רַאפ ןוא רענעסירעצ ןייז רַאפ ןוקית ַא טכוז

 . המשנ רעטקנעב

 זדנוא טלייצרעד סע יוװ ,ןייטשניבור ןָאטנַא

 ַא רַאפ טנכערעגנ ריז טָאה ,עיפַארגָאיב ןייז

 -ייז עדייז רעד .רוד ןטירד ןופ ןיוש דמושמ

 עסיוועג בילוצ טָאה ,ןייטשניבור ןבואר ,רענ

 ץינלאטפ ןתנ

 -ענּפָא ךיוא ןוא טפיוטענ ןיילַא ךיז תוביס

 ךַאד .לקינייא ןוא רונש ,ןוז ןייז ט'דמש

 -ור ןַאטנַא ןופ לייט ןסיורג ַא ןיא טקעמש

 -נוזַאב ,ןעגנופאש עשילַאקיזומ סנייטשניב

 -שיפיצעּפס ַא ,עקידרעטעּפש יד ןיא סרעד

 ענייז ןופ סעידָאלעמ ךס ַא .חיר רעשידיי

 ןעמונ דא רעטעּפש ןענייז סעיציזַאּפמָאק

 -רעּפער ןלאנַאגַאניס רעזדנוא ןיא ןרָאװעג

 -עג-רָאכ רעטסואווַאב רעד ,לשמ?ל יוװ ,רַאוט

 -עּפֶא רעד ןופ טעברַאַאב) "וחמשי , ןופ גנַאז

 -עיגילער ערעדנַא ליפ ןוא ("רעייבייקַאמ ער

 -ור ןָאטנַא ןופ טּפעשעג ןרעמוניגנַאזעג עז

 .לַאװק ןשילַאקיזומ סנייטשניב
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 -רעביא ךיוא טרעוו טקַאפ רעקידנריד ַא

 -נייא ענייז ןיא ,ןיצקא .א .םָארּפ ןופ ןבעגעג

 -ַאיזיוװוער םענעברַאטשרַאפ םעד ןנעוו ןקורד

 ,יקסניטָאבַאשז רימידַאלװ ,רעריפ ןשיטסינ

 כ רעד טַאהעג טָאה סע העּפשה ַארַאפ סָאװ

 טא םעד ןיקסניטָאבַאשז ףיוא ןוגינ ירדנ

 רעטפדורעג רעד תעב ,ןבעל ןייז ןופ נָאט

 גרעב ליקסטעק יד ןיא טָאה ןובירט-סקלָאפ

 עניילק ַא טימ טכַארברַאפ ןדנוטש עטצעל יד

 ןגעלָאק עטסטנעָאנ ענייז ןופ ףניפ ןופ עּפורג

 עקיטסייג ןגעוו ןכערּפשעג עטפיטרַאפ ןיא

 -וא ןוא ליטש ןרָאװעג זיא סע ןעוו .םינינע

 רעד ןופ רַאּפ א ןוא ןצרַאה ןפיוא קיטעמ

 -ידיי ןעמורברעטנוא ןביוהעגנָא ןבָאה עּפורג

 ןעמ ןטעבעג יקסניטָאבַאשז טָאה ,םינוגינ עש

 !העניז רבה א .'ירדנ ?כ, ןענניזרַאפ לָאז

 רענעזעוװעג א ,שטיװָאלעּפָאק רענישזניא

 ןוא םיטש יד טציזַאב סָאװו ,רוחב-הבישי

 -לעב ןשימייה ןקידרעירפ ַא ןופ טיײקיצרַאה

 ירדנ לכ עצנַאג יד ןעגנוזענּפָא טָאה ,הליפת

 . הליפת

 יקסניטָאבַאשז טָאה טנוװַא ןבלעז םעד ךָאנ
 ןייז טכיוהעגסיוא ,רענעכָארבעגנעמַאזוצ ַא
 יד ןופ קורדנייא ןפיט םעד רעטנוא המשנ

 . ןעגנַאלק ירדנ ?לכ

 טנגוי סעמעוו ,טסייג רעקידנזיורב רעד טָא

 עיצַאקיפיסור ןיא ןקנוטעגנייא ןעוועג ןיא



 שידיא ןיא הניננ
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 יױזַא ןעוועג זיא ןבעל רעקידרעטעּפש ןייז ןוא

 טקייוװעגכרוד ןוא ןעגנורדעגכרוד קיטייזליפ

 -צעל יד ןיא זיא ,שינעטנעק רעכעלטלעוו ןיא

 -עפמעק שיטסילַאעדיא ןייז ןופ ן'העש עט

 ןטסקרַאטשמַא ןרָאװעג טשרעהַאב ןבעל ןשיר

 שינעקנעב רעפיט רעלנייווענרעסיוא ןַא ןופ

 יד ךָאנ סרעדנוזַאב ןוא הניגנ רעשידיי ךָאנ

 -ליפעג רעד ,ירדנ לכ ןופ ןעננַאלק עקידנריר

 .תורוד ןופ וויטָאמ רעטסלופ

 א לא יא

 טקירד תורוד ןופ גנַאזעג רעזדנוא ןנעוו

 -כיד רעטנַאקַאב רעד סיוא קיסַאּפ רעייז ךיז

 ןייז ןופ טַאלב-רעש ןפיוא ,ץרַאוװש .י .י רעט

 עיזעָאּפ רעשיאיירבעה רעד רעביא עיגָאלאטנַא

 גנַאל ןיוש זיא'ס יו ,עיזעָאּפ ןוא קיזומ ןוא)

 ,רעקנעד ענעדיישרַאפ ןופ ןרָאװעג טנַאטַאב

 :(רַאבלייטעצמוא ךָאד ןענייז

 ןוא ןייּפ ןופ דיל סָאד ןגָארטענ טָאה'מ,

 ַא יו טלעוו רעכעלנייּפ רעד רעביא דייל

 ...ןרערט ןוא טולב טימ לופ רעכעב ןנימיוש

 ןיא ןסירעג טָאה סָאוװ דיל עקיזָאד סָאד,

 טָאה ,בייל רעזדנוא ןיא ןסיבענניירַא ,דיז

 ןוא טסיירט ,םימחר סיורנ ךיז ןיא רעבָא

 ."טכוק
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 ןבָאה רענעט ירדנ לכ עקידנריר ףיט יד זַא
 -טינ ףיוא ךיוא ננוקריוו עסיורג א טאהעג

 ךס ַא ןלייצרעד וצ רימ ןסייוו ןופרעד ,ןדיי

 זדנוא ןופ עליפ ?יואוו ךָאד ןעקנעדעג .ןטקַאפ

 ,םייה רעטלַא רעד ןיא טכאנייב רוּפכ םוי יו

 -רָאי ןנעלפ ,ךדעלטעטש ןוא טעטש עליפ ןיא

 ןזח םעד ןרעה לוש ןיא ןעמוק סיוא-רָאי ןייא

 עכעלטסירק ךיוא ןעגניז ירדנ לכ רָאכ ןטימ

 עקיגנַאר-דיוה ךיוא ייז ןשיווצ ,ץנענילעטניא
 ןוא רעריפ עשירעטילימ ,עטמַאַאב סגנוריגער

 -קעװַא ןוא ,רעקיזומ עשידיי-טינ עדנטיידַאב

 .גנורעטסיינַאב סיורג טימ ןייג

 ,רעצלוז ןזח ןגעוו טלייצרעד ךיוא טרעוו

 סָאװ רערערַאפ עשידיי-טינ ענייז ןשיווצ זַא

 רוּפכ םוי סרעדנוזַאב ,ןרעה ןעמוק םיא ןגעלפ

 רעזייק רעד ןעווענ ךיוא ןענייז ,ירדנ לכ וצ

 -יצרַא טשריפ רעניוו רעד ןוא דנַאנידרעפ

 ױזַא ןעװעג זיא רעכלעוו ,טעקריּפ ףָאשיב

 שילמיה סרעצלוז ןזח ןופ טקיצטנַא קרַאטש

 ןוא ןעמונעגמורַא םיא טָאה רע זַא ,גנַאזענ

 טשוקעצ סייה םיא טימ ריז

 סָאוװ ,זדנוא ןופ ךפ א ךיוא ךָאד ןבכָאה

 םליפ-ננאלק םעד טרעהענ ןוא ןעזענ ןבָאה

 לעב רענליוו רעד,

 -ַאב רעד ןעוו טנעמַאמ ןלופסקורדנייא םעד

 ,ָאקשונַאמ ,רָאטיזַאּפמָאק רעשיליוּפ רעטמיר

 ןיא טנעניריד-ערעּפָא ןייז טימ ןעמאזוצ טמוק

 לב ןרעה לוש-טָאטש רענליוו רעטלַא רעד
 ןזה ןלַאינעג ןגנוי רענליוו םעד ןענניז ירדנ

 -ַאב) יקסנושַארטס-ןייטשנעװעל דוד לאוי
 .("?'תיבה לעב רענליוו, ןעמָאנ ןטימ טסואוו

/,/ 

 ןסעגרַאפ טינ ,"ל'תיבה

 -ָאמ עקיד'תונכס סיורג ךס ַא ןיא ךיוא

 סלַא טנידענ ןונינ ירדנ לכ רעד טָאה ןטנעמ

 -צור עקיטשרוד-טולב ןופ גנוטער עקיצנייא

 ןופ ןטקַאפ טנַאקַאב זדנוא ךָאד ןענייז .םיח

 ,רעלטסניק דומע ענעבילברַאפ ןבעל עקינייא

 יד ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג ןענייז עכלעוו

 ןופ גנוקריווַאב רעד קנַאד ַא טנעה עשיצַאנ

 .גנַאזעג ירדנ לכ ןקידנּפַאכרַאפ המשנ רעייז
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 ןזעירעטסימ םנופ חוכ רעקידנקריוװַאב רעד

 -רַאפ א תורוד רַאפ טָאה ןוגינ "ירדנ ?לכ,

 רעזדנוא ןיא טרָא ןקיד'תובישח ַא ןעמונ

 יד ןיא .הניגנ רעשידיי רעלענָאיצידַארט

 רעגנַאל רעזדנוא ןופ תופוקת עטסרעטצניפ

 ַא טביאעגסיוא רע .טָאה עטכישעגנ-תולנ

 -עה קלָאפ םניא קידנקעוו ,העּפשה עקרַאטש

 עקידנעטש ןוא רעיודסיוא ,טומ ןשיאָאר

 ןָא טעװ רע .םשה שודיק רַאפ טייקטיירג

 תורוד-תורוד ,טפנוקוצ רעד ןיא ךיוא ?פייווצ

 יד ןופ רענייא יווװ ןייז עיּפשמ ךָאנ ,גנַאל

 רעזדנוא ןיא ןרָאטקַאפ עטסכיירסולפנייא

 .קלָאפ ןופ ןבעל ןיא ןוא לַאוטיר



 רעגניז ערעּפָא יי ףיוא סוקפניא רעשי'נזח

 סניק רעקיפייווצ

 ןַאשזד

 ללכב דעה רימ

 ןזומ העּפשה ריא
 רעשידיי ןגעוו

 סיואכורד רימ

 ןא ,טקאפ ןשירָאטסיה םעד

 הע ויא ןוא ןעװענ זיא ךעכטנ

 ןענאוו ןופ ,רוקמ טּפיוה ןוא דוסי

 -ענלא רעזנוא טמערופעגסיוא ךיז

 ןוא גנונייווצראפ יד .קיזומ עשירדיי

 -יזומ-שידיי ןופ סעצָארּפ-סננולקיװטנע רעד

 -ענ לארעביא ןוא דימת זיא ןזעוו ןשילאק

 -בכאזטּפיוה ןרָאוװעג טריטנעמעצ ןוא טציטש

 טָא .ללש-הניגנ ןשיגרוטיל רעזנוא ןופ ךעל

 -ניירא טָאה סוננעמאזוצ רעשינַאמראה רעד

 עקראטש ןוא טירָאלַאק ןכייר םעד טכארבעג

 יז ןוא קיזומ רעשידיי רעד ןיא

 עטסוויסערפפיא יד ןופ םענייא ראפ טכאמעג

 .ןבעל ןלאנָאיצאנ םניא ןרָאטקאפ עקיטסיינ

 -אב טלעוו ערעזנוא ןופ עטסרעמ יד ךיוא

 ערעּפָא ,ןטסיטרא-טרעצנַאק עשידיי עטמיר

 -ָאה רענניזרעמאק עכעלנינעק ןוא רעלטסניק

 ןיא טאהעג סערעיראק עכייררָאלג ערעייז ;ב

 ןופ םינזח יד ןעקנאדראפ יצ סָאמ רעסיורג ַא

 ייז עכלעוו ייב ,לטעטש רעדָא טָאטש רעייז

 רעדייא ןעגנוזעג טננוי רעירפ רעייז ןיא ןבָאה

 -טלעוו רעסיורג רעד ףיוא סיורא ןענייז ייז

 שטָאכ ןענַאמרעד וצ ןייז גונעג טעװ .ענערַא

 רעגניז ערעּפָא עטסטנענימָארּפ יד ןופ עקינייא

 :טייצ רעזנוא ןופ

 נייא תונזח

 רעד םויה

 טָאה'ס

 עניימ

 טעטילאטיוו

 ,ץראווש ףעזָאשזד ןוא רעקווָאלדאי ןאמרעה

 בייל ךורב ןזח ייב םיררושמ ענעזעוועג עדייב

 בגא) ווָאדארגָאניװ ףסוי ;עגיר ןיא יקסווָאזָאר

 ןזייוולייט א ןעמוקאב קירוצ רעטלע רעד ףיוא

 ָאפרעד רעשיירל ופ מט

 ןיפ סריפ

 יד - . רעּקַאמ דראשטיר ןופ

 ,טלעוו-קיזומ רעד

 םיניל עקינייא קידנענוואד ,דומע םייב ןוקית

 ;ןזח ןב א ,רַאש קירדערפ ;(עקירעמא ןיא
 רענעזעוונע ,סאב עּפיל) ווָאקאריביס וועל
 ;(קצול ןיא ןיראמזָאר ןרהא ןזח ייב ררושמ
 טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ץאנניא ;ןירָאנ רָאניא

 ןיא לָאר עקיטכיו א טליּפשענ סנטצעל

 קירדערפ ;לארשי ןיא גנוריוויטלוק-תונזח

 עקיאייווצ א טציא טליּפש רעכלעוו) רענכעל
 רעגניז ערעּפָא סלא יא ןוא ןזח סלא יא ;לָאר

 -עג ,סינּפיק רדנסכלא ;(ןאטילָאּפָארטעמ ןיא
 והילא ןזח ייב ןרָאי לָאצ רושמ רענעזעוו

 ;"יניס, ?וש רעוועשראוו ןיא יקסווָאקדולאז

 :םיביבח םינודחא םינורחאו

 דראשטיר ןוא (טומלערעּפ סחנפ)
 ןנלָאפרעד עטסכעה סנעמעוו ,רעקָאט

 רָאנ ןעוועג ןענייז טלעוו רעשילאקיזומ רעד

 -שה-הניגנ עטשרע רעייז ןעקנאדראפ וצ ליפ

 -ילער ןט'נשרי'ענ םעד טימ ןעמאזוצ העּכ

 ,עיסערּפסקע עקימאלפ ןוא םזימאניד ןזעיג

 םנופ מכארבעגטימ ריז טימ ןבָאה ייז סאיו

 .רדח ןשינזה

 5 הַר

 דראשטיר רימ טָאה תולדג רעסיוועג א טימ

 ןיא ךוזאב ןטשרע ןייז ייב טלייצרעד רעקַאט

 רעד ןיא טָאה רע זא ,(1950) ָאטנַארָאט

 קרָאי וינ ןיא ןעגנוזעג טייצ ערעגנעל א טנגוי

 עו ,רעסייו עשוהי רָאטיזָאּפמָאק-ןזח ייב

 -יורג א ןיא םיא טניד העּפשה עקיגָאװ סנעמ

 יד .גנאזעג-ערעּפָא ןייז ןיא ךיוא סָאמ רעס

 -עג םוצ גנואיצאב עקילייה עטלצרָאוװעגנייא

 ררושמ 0 זיא רע סָאװ ןרָאי יד דרוד גנאז

 ריוא טימ םיא טיילגאב ןענאטשעג דומע םייב
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 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ

 -טנא טָאה תונזח יד .עניב-ערעּפָא רעד ףיוא
 ךיוא ןעמענוצפיוא היטנ יד םיא ןיא טלקיוו

 . קיד'המשנ רעמ קיזומ עכעלטלעוו

 ,קרָאי וינ ןיא ןרָאוװעג ןריובעג זיא רעקָאט

 .1915 ןיא

 לד'נבואר טָאה לגניי רעקירָאי-6 סלא ךָאנ

 -קרעמפיוא סיורג ןעיצ ןעמונענ ןיוש רעּקָאט

 -נָא ןיא רע ןעוו ,רעסייוו ןזח ןופ טייקמאז

 זיב ןעננוזעג ןוא רָאכ ןיא םיא וצ ןעמוקעג

 ןייז יו םעדכַאנ ,רעטעּפש .הוצמ רב רעד

 טצעז ,רָאנעט ףיוא ןטיבעג ךדיז טָאה עמיטש

 רָאכ סרעסייוו ןיא ןענניז רעדיוו רַאפ רעקַאט

 תודוסי יד קיטנורג םיא ייב טנרעלרעד ןוא

 ןשינזח א ןיילא טמענראפ רע זיב ,תונזה ןופ

 עטסטנענימַארּפ יד ןופ רענייא ןיא ןטסַאּפ

 .קרָאיוינ ןופ ןלוש

 טניורקעג םגה ,םויה דע רעקָאט טָאה בנא

 ןטסיטרא ערעּפָא עטסערג יד ןופ רענייא סלא

 ןופ ןָאטעגסיוא טינ רָאנ דיז ,טייצ רעזנוא ןוּפ

 סלא קיטייצכיילנ טריפמואירט ןוא תונזח

 קידנענוואד ,רעלטסניק דומע רעקיננארטשרע

 .םיתבש ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא נ"י

 תונזח ןגעוו ןרעקָאט טימ ןכערּפשענ ןיא

 טימ לֵָאמ עלא קהבומ דימלת רעד טנַאמרעד

 -רָאטשראפ קיטייצירפ ןייז דובכה תארי סיורג

 רעסייו עשוהי ןיבר ןסיורג ןטשרע םענעּב

 ןיא טצנאלפעננייא ףיט יוזא טָאה סָאװ ,?'ז
 רעד ראפ תובהלתה ןוא טפאשביל יד םיא

 ךיילנוצ טריצלַאטש רעקַאט .שדוקה תדובע

 -ומ רעניימענלא רעד ןיא גלָאפרעד ןייז טיפ

 טימ רעקינייו טינ ךיוא סלעוװ רעשילאקיז

 .תינזחה רתכ ןיז

 ןעמ טרעוו דומע םייב ןרעקַאט ןעמ טרעה

 טגנערב רע יוזא יו ןפוא םנופ םמותשנ תמאב

 -ריטיצער יד ןערב ןזעינילער טכע טימ סיורַא

 םעד רָאנ טינ ןּפאטנָא ןעק ןעמ .תולפת עט
 טימ טשטנעבעג זיא סָאװ ,ןזח ןטלושענ-דיוה

 ,("ָאטניּפס-רָאנעט ,) עמיטש רענעטנאילירב א
 סע זיא .הליפת לעב ןקיצראה םעד דיוא רָאנ

 קיטייצנייא ןענעק וצ ללכה ןמ אצוי א רעכיז

 -ראפ ןטיירב אזא טימ ןריפמואירט קיאייווצ

 -תונזח ןפיוא יא דלעפ-ערעּפָא ןפיוא יא םענ

 דראשטיר טרּפ םעד ןיא עקאט טרעוו .טיבעג
 ןעייר עשילאקיזומ יד ןיא טכארטאב רעקָאט
 .ןעמָאנעפ א יו

 ןייז טביולרעד ָאד רימ לָאז

 ענראפמוא ןוא ןקידריוװוקרעמ א

 ןעננערבראפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ סָאװ

 -ַָאט דראשטיר ןופ זיוה ןיא קירוצ רָאי 6 טימ

 -וצ ןרָאװעג ןדאלעגנייא ןיב ךיא ואוו ,רעק

 .יורפ ןייז ןוא רעסייױו עשוהי טימ ןעמאז

 ןנינענראפ םעד טאהעג ךיוא רימ ןבָאה טרָאד

 -ומטונ םעד ,רעווש סרעקַאט ןענענעגאב וצ

 יול בקעי 'ר ,קאווטיל ןקידתומימת ןקיט

 ןוא ,(םריּפ ןאשזד ןופ רעטָאפ) טומלרעּפ
 עננוי יירד ענעטַארעג יד טימ רעקָאט יורפ

 -ימלת-הבישי עקיסיילפ עלא בגנא ,ךעלעדניז

 -מוא ןא תמאב ןעוועג רימ ראפ זיא'ס .םיד

 ןיא ןעזוצוצ זירּפרוס רעמענעגנא רעיוהעג

 -זעינילער טכע ענייש יד ןסע םייב ןוא זיוה

 טימ א ןרעזנוא ןופ הגהנה עלענָאיצידארט

 טימ רעלטסניק-ערעּפָא ןטניורקעג םור-טלעוו

 קראטש טכער טימ ןנעמ ןדיי רימ ןכלעוו

 טעמכ זא ,עודי רבד א ךָאד זיא .ןריצלַאטש

 -ייז רעגניז ערעּפָא עקידרעירפ ערעזנוא עלא

 ןופ רעדייל ,הלודג רעייז וצ קידנעמוק ,ןענ

 -עמ ןוא ןרָאװעגנ טדמערפראפ הנחמ רעזניא

 טמעשעג רָאג רעטעּפש ריי ןבָאה ייז ןופ ערער

 טנקיילראפ ירמנל ןוא ןעמָאנ ;שידיי ןטימ

 ןיא אקוד טציא ןוא .םאטשּפָא !שידיי רעייז

 רעד טָאה עקירעמא רעשיטילָאּפָאמסָאק רעד

 ,עיצא"ימיסא ןופ ּפָאט-ץלעמש רעשיטנַאגיג

 -וצּפַא ןעוועג טליש טינ ,ןגָאז וצ דיירפ טימ

 -טלעוו עכלעזא ןופ טסויג ןשידיי םעד ןדמעדפ

 טימ ןלעטשס ע יוװ סנרעטש ערעּפָא עטמיראב
 -אזו זיא הד-

 ָאט ןוא סריּפ סרעגָאװש עדייב יד רָאפ ריז

 זענאמרעד י*
 |צ -יכ- א י

 ֹי
 וב

 גייייאפ ירזורר
 ,טנווָא ןכע;קס

 טעמ רעד ןופ ץלַאטש רעד ןוא ינּפ יד ,רעק

 גָאט וצ טנייה -- זיוה ערעּפָא ןעטילָאּפָאר

 טלעװו רעד ןיא לּפמעט טסנוק רעטסערג רעד

 .קיזומ ןופ
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 ןריובעג ,טומלרעּפ סחנּפ) סריּפ ןאשזד

 ןיא רבד םש א ןרָאװעג זיא (1906 קרָאי וינ
 רעירפ ךס א רָאנ טלעוו רעשילאקיזומ רעד

 זיא רעקָאט דראשטיר רענַאוװש ןייז רעדייא

 ערעּפָא רעטנענימָארּפ סלא ןרָאוװעג עדיתנ

 .רעגני

 -נורדעגכרוד קראטש רָאנ זיא סריּפ ךיוא

 -אב טָאה רע סָאװ העּפשה רעשינזח טימ ןעג

 ייב קידנעגניז ,טננוי רעריפ רעד ןיא ןעמו

 -ידיי ןופ ןארעטעוו רעד ,גרעבנעטכאמ ריאמ

 ערעדנא ןיא ךיוא ןוא ,ןטנעגיריד-רַאכ עש

 0 5 וי. .ןרָאכ עלאגַאנַא

 -קרעמ א ןרזחרעביא ןייז יאדכ ָאד טעו
 ןיא טכארבעג טרעוװ סָאװ דָאזיּפע ןקידריו
 קירוצ ןרָאי טימ .(*עיפארגַאיב א סרעקָאט
 ןאשזד רעקיטציא רעד) טומלרעּפ סחנּפ ןעוו
 טָאה רָאכ ןיא ןעגנוזעג םיא ייב טָאה (סריּפ
 ןוא "השודק, עיינ א טסאפראפ גרעבנעטכאמ

 "ןעקניּפ, ראפ לעיצעּפס ןבירשעגנַא ריא ןיא
 ודובכ, רעטרעוו יד ףיוא ַאלָאס א (ןסחנפ)
 יוא טסלאמאד טָאה עקניפ ."םלוע אלמ

 םעד ןיוש טָאה ןעמ זא ,ןעמונעגסיוא קראטש

 רעד .ררושמ םעד רָאנ ןרעה טלָאװעג טינ ןזח

 לוש רענעי ןיא ןזח רעד זא ,ןעוועג זיא ףוכ
 ןוא ןעקניּפ ףיוא קיטכיזרעפייא ןרָאװעג זיא
 .ןקישקעווא םיא ןסייהעג

 רעגָאװש סעסריּפ ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי טימ

 םיתבש עכעלטע טנוואדעג טָאה רעקָאט ןזח

 גרעבנעטכאמ טָאה ,רָאכ סנרעבנעטכאמ טימ

 :םיא וצ טגָאזעג

 ליוו השודק רעקיד'פסומ רעד ייב ,טרעה --

 אלמ ודובכ, ָאלַאס יד ןנַאז טלָאז ריא דיא

 יד טנָאזעג טָאה רעגָאװש רעייא ןעוו .'םלוע
 ודובכ םוצ טעדנעוװעג ךיז רע טָאה ָאלַאס

 ןיא ןעמוקעגנָא ךָאנרעד זיא ןוא םלוע אלמ

 ריא טוואורּפ ונא ,ערעּפא ןאטילָאּפָארטעמ

 םלוע אלמ ודובכ םעד טלדנאהאב ןוא ךיוא

 -ַאּפָארטעמ ןיא ןעגניז דיוא ריא טעוװ יעבדכ

 יירעמא  רעגניז יילא ןופ טכעלטנפעראפ (*

 .1944 ,"רעגאק

 יד זיא ןעז וצ זיא סע יוװ .ערעּפא ןאטיל

 רתויה דצ לע ןרָאוװעג םיוקמ גנונָאזסיוארָאפ

 וצ טנייה ןעמענראפ סרעגַאװש עדייב .בוט

 -ערעּפָא רעד ןיא ןָאנבױוא עמאס םעד גָאט

 .טלעוו

 יװ רָאי קילדנעצ ןבלאהרעדנָא רעביא ןיוש

 -טעמ רעד ןופ רָאנעט רעדנטייל רעד זיא סריּפ
 טמיראב ךיוא זיא רע .ערעּפָא ןאטילַאּפָאר
 -עג ערעּפא ןופ דנאל ןשיסאלק םניא ןרָאװעג

 רעד ןיא קידנטערטפיוא א = :סאז

 ןופ ערעּפָא "אלאקס אל, רעטמיראב טלעוו

 .טעטש עשינעילַאטיא ערעדנא ןוא ןאלימ

 רָאנעט גנילביל רעד ןעוועג זיא סריּפ ןאשזד

 -סָאט ַארוטרא ןואג ןשילאקיזומ ןסיורג ןופ

 זיא רע ןַאטאב סנעמעוו רעטנוא ,ינינאק

 ייב עקירעמא ןיא ןטָארטענפיוא לָאמ ערערעמ

 טסיטרא-טסאנ סלא ןטרעצנַאק עשינַאפמיס

 -ער ערעּפָא ןיא סעיצידיוא-ַאידאר ףיוא ןוא

 .ןראוטרעּפ

 ענעדיישראפ ןיא ןטרעצנַאק ענייז ךיוא

 םעד טימ ןרָאװעג טניורקעג ןענייז רעדנעל

 ךיז ןעק רעלטסניק א סָאװ גלָאפרעד ןטסערג

 שממ םיא ןעמ טָאה לארשי ןיא .ןשטניוו רָאנ

 ךָאנ טכאנ טעמכ .ןגָארטעג טנעה יד ףיוא

 -נָאק ןקידלארשי ןייז ףיוא סריּפ זיא טכַאנ

 ןיא ןטָארטעגפיוא 1990 ןיא ענרוט-טרעצ
 ַא ןשינַאפמיס ןשידיי םנופ גנוטיילגאב רעד

 סע סָאװ ,הסנכה עלאסָאלָאק יד ןוא ,רעטסעק

 טָאה ,ןטרעצנָאק ענייז טכארבעגניירא ןבָאה

 -טנא ראפ דנַאפ א תבוטל ןזָאלעגרעביא רע

 .לארשי תנידמ ןיא קיזומ ןעלקיוו

 שירעלטסניק ןופ רעטסייר רעסיורג ןייז

 -ייראב רעמ ךָאנ רָאי ןקירָאפ זיא ןפמואירפ

 רעכיירגלָאפרעד ןייז קנאד א ןרָאװעג טרעכ
 וו ,דנאלסור-טעווָאס ןיא העיסנ-טרעצנָא

 רָאנ ןעוועג זיא םשור רענעכילבראפ רעד

 .רעשל

 רעטשרע רעד ןעוװעג שיטקאפ ןזיא סריּפ

 ןרעוו וצ ןדאלעגנייא רעלטסניק רענאקירעמא

 -פיוא םוירעטסינימ-רוטלוק ןשיטעוװַאס ןופ



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 א ןיא ןוא ןטרעצנָאק עירעס א ןיא ןטעדטוצ

 -אב עטסרעמ יד .ןעננולעטשרָאפ ערעּפָא לָאצ

 ןעוועג ןענייז ,וצ טינ ןיילא רע יו ,רעכוז

 .לארשי ינב וניהא

 ןא ,זיא ייברעד עטסקידריווקרעמ סָאד

 טכאמעג טרָאד ןבָאה םשור ןטפקראמש םעד

 ןוא ןרעמונ ענעננוזעג עשידיי ענייז אקוד

 ןיא ןענוואד רעקיד'תבש א רענייז רעמ ךָאנ

 טָאה סריּפ) .לוש רעסיורג רעװקסָאמ רעד
 ןשינזח א ראפ טרידנעטערּפ טשינ לָאמנייק

 יו ,טנגוי רעד ןיא זיא רע שטָאכ ,ףוראב

 -ענסיוא ןא ןעוועג ,טנַאטאב רעירפ ןיוש

 עטמיראב ייב טסילָאס ןוא ררושמ רעטנכייצ

 טידורע ןא רע זיא ךָאד .קרָאיוינ ןיא םינזח

 סָאד :ננאזעג-תונזח ןופ ךיוא ןאמכאפ ןוא

 -נואוו ענייז ןקיטעטשאב ןטסעבמא ןענעק

 סָאװ ,ןטאלּפ-ןָאפַאמארג עשינרוטיל עראברעד

 ןופ רעבַאהביל קראטש יוזא ןרעטסיינאב

 .(תונזח

 ןיא ןטָארטעגפיוא זיא סריּפ ואוו םוטעמוא

 טימ ןרָאװעג ןעמונענפיוא רע זיא דנאקסור

 טָאה רע ןעוו .םזאיזוטנע ןכעלנייווענרעסיוא

 -וד א, רעדיל עשידיי עטנאקאב יד ןעגנוזעג

 קחצי יול .ר ןופ .שידק, םעד ןוא ,עלעד

 תבש ףיוא ?דנזח א רעדָא רעוועשטידרעב

 ןופ רענייא ,ןאמקאר לאונמע ברה טביירש

 ןיק עיצאנעלעד-םינבר רענאקירעמא רעד
 ןינב-רעטאעט ןופ טנעוו יד ןבָאה ,דנאלסור
 סע .זואלּפא ןשימרוטש ןופ טלסיירטעג דיז
 -עצ טעוװ לאז רעד זא טכאדענ דךיז טָאה

 ןיילא טָאה סריּפ יװ ןוא .ןרעוװ ןעגנורּפש
 רעײטשרַאפ-עסערּפ עשידיי ראפ טלייצרעד
 ןענייז ,קרָאי וינ ןיא ןעמוקקירוצ ןייז ייב
 -קנעב ערעייז ןופ ןעגנורּפשעג שממ ןשטנעמ
 -ָאלּפא ,טמעראילעג ,ןעירשעג טָאה מ .ךעל
 -ָאמע יד ןשרעהאב טנעקעג טשינ ןוא טריד
 -ילער ןופ דיל שידיי א ןרעהרעד םייב סעיצ
 ןבָאה לאז ןיא ןשטנעמ דס א .טסוג ןזעיג
 טנייוועג ןבָאה ערעדנא ,ןגיוא יד טשיוועג ריז
 -וראב טנעקעג טשינ ךיז ןוא ןעירשעג ןוא

 .ןקיא

 -עג טינ זיא העיסנ-טרעצנָאק עקיזָאד יד

 ןגלָאפרעד ענייז וצ סולּפ א רָאנ זיולב ןעוו

 רעשירעגניז רעכייררַאלנ ןייז ןיא

 -ַָאיצאנ עלעבַאנ א יו טנידעג ךיוא טָאה ר

 -רעד עקיטסיינ ןעננערבוצניירא עיסימ עלאנ

 תומצע יד ןיא גנורעטנומפיוא ןוא גנושירפ

 .םוטנדיי ןשיסור ןופ תושב

 ער /ירא ֹק
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 (טומלרעפ ססנפ) סריפ ןאשזד
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 רע 5 *
 א ע|י מ

 "אטעלאגירא שטיא טויד ןופ לאר רעד שא

(7 

2 2 , / 

 טרָאּפ טפול סייב סינפ לבק'מ זיא דנאבראפ םיוזח רעטנַארָאט ןופ םוידיזערפ

 קידנעמוקנא ,רעקאט טבואר) דראשטיר ראטס ערעפא ןוט ץח ןטמיראב סעד

 13 טקניל ןופ .ופפ50 ן'ט טָאטש שץא טירטפיואטרעצנַאט ןטשרע ץשײז ןצ

 ,ץיגלָאטס .1 ץא ףאלראח .ב ,רעקָאט .ר .ץיטשנגערַָאב ,ע :סטּכער



 ןשידיא ןיא הניננ

 .ןלָאר ערעּפָא ענעדײשרַאּפ ענייז ןיא רעקוָאלדַאי ןַאמרעה

 .עיצקעלָאק רעדליב סנײטשדלאג בקעי ןזח ןפ



 יקסראלעב רָאדיס ןירָאג רָאגיא רענכע? קירדערפ

 רעטײש ַאמע טָאזָאר רתסא אסיאַאר צזָאר

 סינּפיק רדנסכלא ץראוש ףעזָאשזד רַאש טירדערפ

2 



 --פ צ שידיא ןיא הניגנ

 ר רתפסא ,אסיאַאד ַאזָאר

 ףיוא זזייוונַא ךיוא רימ ןענעק ץלָאטש טימ

 ,סנירעגניז ערעּפָא עשידיי עטמיראב ּלֵאצ א

 ננולוש-גנאזענ עטשרע רעייז ןבָאה עכלעוו

 ןיא ןוא ןטנעניריד עלאגַאנַאניס ייב ןעמוקאב

 ךיז ןיא טּפאזעננייא סָאמ רעקידנטיידאב א

 סע .הניננ רעשידיי שיפיצעּפס ןופ העּפשה

 טימ לאפ םעד ןענעכייצאב וצ ןייז גונעג טעוו

 -ָאר רתסא ןוא (ןייטשרוב) אסיאַאר אזָאר

 ואוו ,קָאטסילאיב ןיא ענעריובעג עדייב ,ווָאז

 רעד ןעוועג זיא רערעל-ננאזעג רעטשרע דרעייז

 טנעניריד ןוא  רָאטיזַאּפמָאק רעשינרוטיל

 -טימ ליפ טָאה סולפנייא ןייז .ןאמרעב בקעי

 עסיורג עקידרעטעּפש ערעייז ןיא טקריוװענ

 .ןעננוכיירגרעד עשירעלטסניק

 יד ןרעוו טנַאמרעד דיוא ָאד לָאז ביול טימ

 ןטנאקאב ןופ יורפ) רעווייש אמע ןירעגניז
 -לעװ ,(טיַארטעד ןיא רעווייש השמ ןקסע ןויצ
 -ריוה סלא ייס ןעוועג םש הנוק ךיז טָאה עכ

 סלא ייס ןוא ןיטסיטרא-טרעצנַאק עקיננאר

 רעמ רעבָא ,ןירעלטסניק ערעּפָא עטריטנַאלַאט

 סקלָאפ עשידיי עטנכייצעגסיוא סלא ץלא ןופ

 .ןירעגניז

 -נורדענכרוד ,דעטכָאט עשידיי עיירט א יו

 טפאשביל רעפיט ןוא ןליפענ עסייה טימ ןעגנ

 רעווייש ַאמע הפ ןוא ןוַאזַא

 יז טָאה ,סנאפענער ןלאנָאיצאנ רעזנוא וצ
 -עּפא ןא ןופ עירָאלג רעד ףיוא ןעוועג רתוומ

 טעמדיוװעג סנטצעל ךיז ןוא ערעיראק ער
 ןופ גנוריזיראלוּפָאּפ רעד וצ דעלסילשסיוא
 -ארנ עריא .גנאזעג ןשיאיירבעה ןוא ןשידיי

 -אנ א טכארבעגניירא ןבָאה ןטאלּפ עטריוו
 -ידיי ליפ ןיא גנוכאוורעד עקיטסיינ עלאנַאיצ

 ןופ רעדיל םובלא רענענישרעד-ינ רעד

 -ניא ןופ ננוטיילגאב רעד טימ רעווייש אמע

 -ווא "לארשי לוק, ?לבמאסנא ןלאטנעמורט

 טָאה ,ירוואל קראמ ןופ עיצקעריד רעד רעט

 ןוא קיטירק-ביול עטסמיראוו יד ןפורעגסיורַא

 -פיוא רעד ראפ סניוועג רעסיורג א לָאג זיא

 -הניננ ןשידיי ןופ גנוטיירּפשראפ ןוא גנובעל

 .ןועוו

 ןיא ןעק ,ןנַאז ךיא טלָאװ ,רעווייש אמע

 עלאעדיא סלא ןרעוו טנכייצאב טרּפ םעד

 רעשידיי רענעזעוועג רעד ןופ ןירענלאפכָאנ

 2 = // = זּו- י :
 ?"ה"ע רעמערק ַאזיא ןירענניז םקלָאפ

 "עג רֶאי ןקירָאֿפ זיא רעמערק אזיא (*

 ןפ רעטלע ןיא סערײא סאנעוב ןיא ובראטש

 .ראי 8
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 יקסרַאלע = = ,9= =
 ן5 | =

 סלא טרָא ןקיטראננייא ןקידתוכישח א

 -אזיראלוּפָאּפ ןוא רעשטייטסיוא רעקיטכערּפ

 הֶאְנ רעביא םסעמכ ןונינ ןשירויי םנופ רָאט

 רוורי ןראייאא + !וראגת= .ארזווא רווגאאידיו ריזוד
 ן 2 ז ט א פמענ ןאפ ט; / וע ש ן 1 ו

 זיא ,1900 ןיא סעדא ןיא רענעריובעג א
 -אוורעסנַאק רעד ןופ ןריאודארג ןכַאנ רע
 רעדנטייל רעד ןרָאװעג ,דארגנינעל ןיא עיראט

 .ערעּפָא רעכעלגינעק רעד ןיא רעגניז סאב
 -עמא ןייק ןעמוקעג יקסראלעב זיא 1930 ןיא

 -סרעלוּפָאּפ יד ןופ ןרָאװעג זיא רע ואוו ,עקיר

 (סטכער) יקסראלעב רָאדיס טימ דליב

 -אב טָאה רע .רעגניז-טרעצנַאק עשידיי עט
 ןענייז לארעביא ןוא רעדנעל ייר א טזייר

 ןרָאװעג טניורקעג ןטירטפיוא-טרעצנַאק ענייז
 ןייז ןיא סקאמילק רעד .גלַאפרעד סיורנ טימ

 זיא ערעיראק רעשירעגניז רעכיירגלָאפרעד
 עשידיי ןופ ראוטרעּפער רעסיורג ןייז רעב

 טריפ רע עכלעוו ,רעדיל עשיאיירבעה ןֹוא
 םעד ףיוא זיא ןוא טפאהרעטסיימ יוזא ךרוד
 .םוקינוא ןא טעמכ ;נַאט וצ טנייה טיבע

 -טסניק דומע ןא ךיוא יקפראלעכ זיא בנא

 -נטייצ קידנענוואד .הנרדמ רענייפ ןופ רעל
/ : 

 -נעב ןייז רע טליטש נ י א דומע ןראפ זייוו

 .תונזח דָאנ שינעק

; 

 ןעמאזוצ ןעמונעג !סקניל) חָאיל אעל ןוט

 ,0989 .טעשי א שא טאב א םעעײמ יב



 לא קיוופ

 ןיא ןשינעעשענ עשירָאטסיה עסיורג יד

 -סנַארט ןוא סונרעביא רעד טָא ,טייצ רעזדנוא

 -עגנ טָאה סָאװ ,ןבעל ןשידיי םניא עיצאמרַאפ

 -ּפעקס עטסערג יד וליפַא גנוניוטש וצ טכַארב

 טכַאמעג ירמנל ןבָאה ,רעלפייווצ ןוא רעקיט

 -סייג ןצנַאג רעזדנוא ןיא שינערעקרעביא ןַא

 רעדנואוו רעביא רעדנואוו רעד .ןזעוו ןקיט

 -עעשעג הלואנ יד -- עכַאּפע רעזדנוא ןופ

 לארשי תנידמ ןופ םוקפיוא רעד ןוא ןשינ

 ייֵגנַא -- ןברוח ןטירד ןכעלקערש םעד דָאנ
 טָאה ,ָאּפמעט רעלענש ץילב  ַאזַא ןיא קידנע

 םתוח ןטלוב ןקרַאטש א רָאנ טינ טניילעג

 -טכיר סקלָאפ םנופ ןזַאפ עלַא ףיוא טעמכ

 טכַאמעגנָא שממ ךיוא טָאה רָאנ ,סעיניל

 תוהמ ןצנַאנ רעזדנוא ןיא עיצולָאוװער א

 סרעדנוזַאב ןבָאה ייז .גנַאג-ןעקנַאדענ ןוא

 ןלַאוטקעלעטניא ערעזדנוא ףיוא טקריוועג

 -אר א .תוחוכ עשירעפעש - רוטלוק ןוש

 ןיא טכַארבעגניירַא סע טָאה גנורעדנע עלַאקיד

 עקינירטּפָא ערעזדנוא ןופ וליפַא תוחומ יד

 -ַאב ןענייז עֶלַא .ןטנעמעלע עטדמערפרַאפ ןוא

 -יינ רעד ןופ טסייג םעד טימ ןרָאוװענ טכיוה

 ךיוא .הפוקת רעשירָאטסיה-סיורג רענעּפַאשעג

 ןיא ןביולג ןעמונענ ןבָאה ןטסיאעטַא-רעּפוס

 ךיז ןעמ טָאה ןניוא ענעּפָא טימ ןעוו ,םיסינ

 םעד ןופ גנוריזילַאער רעד ףיוא טקוקענוצ

 .םולח ןשידיי ןקירָאי טנזיוט ייווצ

 -יוש ןעוועג ןענייז חישמ ילבח יד ,תמא

 ןברק רעסיורג וצ ַא רעדייל ;רעוװש ךעלרעד

 רעזדנוא ןופ לטירד ַא ,טסָאקעג זדנוא טָאה

 שודיק לע ןרָאװעג טכַארבענמוא זיא המוא

 וליפַא דיילגרַאּפ ַא ןָא עידעגַארט ַא -- םשה

 ןופ עטכישעג רעננַאל-תורוד רעזדנוא ןיא

 סָאװ ,רעבָא םיסינ עסיורג יד .םוטרעריטראמ

 העעי
 ןוא לארשי תנידמ ןשיו ןוצ

 ןופ ּויליבוי ןקירָאי-0 םוצ

 קי רּב

 = ץיוח
 יראל

 (רעטספעקרַא ושו נַאפמיס ןקידלארטש יי

 ערעזדנוא ןיא טבעלרעד דעלדנע ןבָאה רימ

 ןטיינַאב טימ טלַארטשַאב זדנוא ןבָאה נעט

 ענערָאבעג-ײינ טימ ןעמַאזוצ ןביולנ ןוא טומ

 שממ ןעוועג טציא זיב ןענייז סָאוװ ,תופקשו

 ינַאג ַא .הנשה רעכעלשטנעמ רעדעי רעביא
 עזנָא ַא ר עדנַא א וַא רָאנ ןוא גנו וטלַאטשענ עיינ

 א ערעזדנוא ןיא ןעמוקַאב רימ ןבָאה

 עֶלַא ןופ ןגיוא יד ןיא סרעדנוזאב ןוא ןניוא

 -רַאפ וצ זדנוא טבערטשעג ןבָאה סָאװ ,ענעי

 .ןטכינ

 ןריטַאטסנַאק ןעמ ןעק דיירפ סיורנ טימ

 סָאװ ,שטנואוו רעקיבייא רעד זַא ,טקַאפ םעד

 ערעזדנוא ןופ רענייא ךרוד סיוא ךיז טקירד

 הדוגא םלוכ ושעיוח :תוליפת ענעביוהרעד

 ונימיב זיא ,"םלש בבלב דנוצר תושעל תחא

 .ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ סָאמ רעסיורג ַא ןיא

 לארשי תנידמ ןופ טרובעגרעדיוװ רעד

 -רעד רעלַאנָאיצַאנ ןופ םָארטש ַא טכארבעג

 ןזיירק עטסטרילימיסַא עמַאס יד ףיוא גנוכַאװ

 טָאה

 עקניל-םערטסקע ןשיוװצ ךיוא זייוולייט ןוא

 רעד ףיוא טרַאוװעג ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע

 רעד ןופ לייט ַא יװ ,גנוזיילרעד רעשיריי

 .גנואיירפַאב רעכעלשטנעמ רעלאסרעווינ

 סָאװ ,ןלַאוטקעלעטניא ערעזדנוא ןופ עליפ

 קלָאפ ןשידיי םעד ןעוועג א זיב ןענייז

 ןטימ ןָאטעג רעק ַא ריז ןבָאה ,דמערפ ירמנל

 טשרעהַאב קידנרעוװ ,הנחמ רעזדנוא וצ םינּפ

 טימ ןעמַאזוצ ןליפעג-הטרח ןופ

 שפנו בלב טפנו קוצ רעד ןיא דיז ןעמדיוו וצ

 .דנַאל ןוא קלאפ רעזדנוא תבוטל

 ןזעוו ןשילַאקיזומ-שידיי רעזדנוא ןיא דיוא

 -עג לארשי תנידמ ןופ גנואייטשטנַא יד טָאה

 ץַאלּפ ליפוצ .העּפשה עקיגָאװ רָאנ ַא טַאה
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 ןענעכערוצסיוא ןעמענרַאפ טפרַאדעג טלָאװ

 טגנערב עסערּפ יד סָאװ ,ןטכירַאב עקידיירפ יד

 ץענענוטאב ןזופ ךיז ?עוװ ךוא .טפַא ודנוא

 .ןטקַאפ עקיטכיוו עכעלטע זיולב טימ

 קירוצ גנַאל טינ רעד ,יקציוועסוק ייגרעס

 -עוו ,טנעניריד רעטמירַאב רענעברַאטשרַאפ

 טפַאהלפייווצ זדנוא זיא טייקשידיי םצע סעמ

 רעזדנוא טיס טָאה רעכלעוו ןוא ןעוועג

 ןזעװ ןשירעפעש - לַאנָאיצַאנ .םענענייא

 ,טאםענ  טינ תוכייש ןייק רָאנ .טעמּכ

 טפַאשרַאפ טָאהעג זדנוא ,טסואווַאב יוװ ,טָאה

 ןעיצקירוצ םייב .,זירּפרוס ןעמענעגנָא רָאג ַא

 ,עינָאפמיס רענַאטסָאב רעד ןופ 1980 ןיא ךיז

 וראו עטסרעמ יד טריניריה טאה רע ןכלעוו

 ,ערעירַאק רעשילַאקיזומ רעכיײררַאלג ןייז ןופ

 לייט ןטסערג םעד ןעקנַאשענקעװַא רע טָאה

 -ָאילביב רעשילַאקיזומ רעכעלנעזרעּפ ןייז ןופ

 ןיא טעטיזרעווינוא ןשיאיירבעה םוצ קעט

 טרָאד לָאז גָארטייב ןייז טימ ידכ ,םילשורי

 ,ננולמַאז עשילַאקיוומ א ןרעוו ןביוהעגנָא

 רָאי ןקיבלעז ןיא .ןעמָאנ ןייז ןגָארט לָאז סָאװ

 ועמונעגרעטנוא דיוא יקציוועסוק יינרעס טָאה

 טָאה רע ואוו ,לארשי תנידמ ןיא העיסנ ַא

 רַאפ ןוא ןָאזעס-קיזומ ןקיטרָאד םעד טנפעעג

 -ַאנרַא ןטימ טריזיויטקַא קרַאטש ריז סנייא

 -ָאפמיס לארשי ןופ ענרוט ןטשרע םעד ןריזינ

 ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןיא רעטסעקרָא ןשינ

 ַאזַא ןפורעגסיױרַא טָאה סָאװ ,עדַאנַאק ןוא

 עשילַאקיזומ יד ןיא גנושַארעביא עקידיירפ

 .טנעניטנַאק רענַאקירעמַא ןצנַאג ןפיוא ןעייר

 רעד טָאה ?לארשי תנידמ ןזָאלרַאפ םייב

 -רָאפ עסערּפ רַאפ רעלטסניק-קיזומ רעטלַא

 טקירדעגנסיוא ךיז ,סערעדנַא ןשיווצ ,רעייטש

 :ןושלה הזב גנורעטסייגַאב רעקידלאווג טימ

 ךימ טָאה עטכישענ רַאי טנזיוט יירד,

 -נֶא בָאה דיא ןוא ןגָארטעצ ןוא ןעמונעגמורַא

 -כישעג רָאי טנזיוט יירד יד גנילצולּפ טרירעג

 ".םעניימ רבא ןדעי ןוא ?ליפעג ןדעי טימ עט

 רעד ןגעוו ךיז טָאה סָאטַאּפ רעמ ךָאנ טימ

 טַאהעג לארשי ץרא ןיא העּפשה רעקיטסייג

 -רַאפ רעד קירוצ ןרָאי טימ ךָאנ טקירדענסיוא

 רעשיטקַאפ ןוא רָאטַאיציניא רעלופטסניד

 -סינָארב ,קינַאמרַאהליפ לארשי ןופ רעדנירג

 ןיא ,(1941/--1882) ה"ע ןאמרעבוה וװַאל

 -עג טָאה רע סָאװ ,עדער רערעגננעל ַא רענייז

 ןקירָאי-20 ןופ טייהננעלעג רעד וצ ןטלַאה

 -רַאפ רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ןופ ייליבוי

 .1943 ןיא ,דנַאב

 ןריּפש ,עקיביולנמוא וליפַא ןשטנעמ רס ַאײ

 -ייז סָאװ ,טפנוקוצ רעד ןנעוו תואיבנ יד זַא

 רעטנזיוט טימ ןרָאװענ טדערענסיױרַא ןענ

 ןיא ,טנייה ,טציא םיוקמ ןרעוו ,קירוצ ןרָאי

 .ןגיוא ערעזדנוא רַאפ ,רוד רעזדנוא

 ץרא ןגעוו ןטכַארט ןָא ביוה דיא יוװ ןוא,

 ןרעהפיוא טינ ןפוא םושב ךיא ןָאק ?ארשי

 .שממ םיסינ ןגעװ יוװ ,ןדער ןוא ןטכַארט וצ

 ,ביוהנא םָיּכ דילנ ןא ריז וביוה םיסינ יד

 טָארט ןטשרע םעד רָאנ טלעטש ןעמ ןעו

 הביבס רעד ןיא .לארשי ץרא ןופ ןדָאב ןפיוא

 ןבָאה ד"נת ןופ ןדָאזיּפע עקיטסיינ יד ואוו

 -ניא םעד ףיוא ןעמ טסאפ ,טליּפשענּפָא ריז

 ןפירגַאב עקידעבעל עכעלדליב רעמ ןיא טלַאה

 ןוא עשילַארָאמ יד ןרעוו סָאװ ,ןפירגַאב ---

 .רעטקַארַאכ רעייז ןופ תודוסי עשיטע

 ןיא לַאפ םענעגייא ןיימ טמענ טציא ןוא,

 רעשיאייּפָארייא ןַא ךיא ןיב טָא .לארשי ץרא

 ינַאנ ,דיי יו רעיײּפַארייא רעמ ,רעליּפש ?לדיפ

 זיא סָאד .טסינויצטנַא ןַא ןכַארּפשעגסיױא

 ַא ןופ ךשמ ןיא ןוא ;1928 ראי ןיא ןעוועג

 ַא טכַאמענ קילעפוצ רימ ךיז טָאה ענרוט

 רעד ,דיא ןיב טָא ןוא .לארשי ץרא ןיא ךוזַאב

 רעד ,טלעוו רעד ןופ רעגריב רעד ,רעייּפַארייא

 ץרא ןופ ןדָאב ןפיוא ןענַאטשעג ,"רעדמערפ?

 רעד טָא טרירעגנָא טָאה דלַאב ןוא ?ארשי

 -סָאמטַא רעטריציפירטקעלע רעד ןופ םָארטש

 ןסיורג ריא טריּפשרעד בָאה ךיא ןוא ערעפ

 הוכ ופיוהג רוא .סנ

 -עג ןַאמרעבוה ןיוש זיא ןָא טלָאמעד ןופ

 ,לארשי ץרא ןיא רעכוזַאב רעטּפָא ןַא ןרָאװ

 טימ ןעמוקעגקירוצ העיסנ רעדעי ןופ ןוא

 -עדנואווַאב סיורג ןוא םזַאיזוטנע רעמ ץלַא

 רעד סָאװ ,טירשרָאפ ןלַאסָאלָאק םעד ןופ גנור
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 ןאמרעבוה וואלסינגָארב

 .ןטיבעג עֶלַא ףיוא טכַאמענכרוד טָאה בושי

 ןופ ןויער רעד םיא ייב טקעוורעד ריז טָאה סע
 סָאװ ,רעטסעקרָא ןשינָאּפמיס ןשידיי ַא ןדנירג

 -עגסיוא טַאהעג ךיז טָאה רע יװ ,ןענעק לאז
 רעכלעוו ,בושי ןטימ דיז ןטסעמרַאפ ,טקירד

 םוקילבוּפ ןטסרַאברעדנואוו םעד רָאפ טלעטש

 דיירגלָאפרעד זיא ליצ ןייז ןוא ,טלעוו רעד ןיא

 טימ ,טָאה ,ןַאמרעבוה .ןרָאװעג טכיירגרעד

 ךעלקריוו ןפַאש וצ ןזיווַאב ,ןגָאז וצ דיירפ

 -ייא ןיא סרעטסעקרָא עטסעב יד ןופ םענייא

 רעד ןיא רעדנעל עטסנעלק יד ןופ (הונ

 (** טלעוו

 -סנשטניוו ,טייהנגעלעג רעד ייב ,ָאד טעוװ

 רעמ ?סיב ַא ןעגנערבוצסיורַא ןייז טרעוו

 -טנַא ןוא גנואייטשטנַא םצע רעד ןנעוו םיטרּפ

 -רַאהליפ לארשי ןבלעז ןופ סעצָארּפ-סננולקיוװ

 םש א ןיוש גָאט וצ טנייה זיא סָאװ ,קינָאמ

 ןענישרעד זיט סָאװ ,לסיטרַא ןֵט טיש (**
 סעריײט סאנגעוב יא "גנוטײצ עשידײ, יד יא

 ןשיגאפמיס ןקידלארשי ןגעװ ,(19959 ,16 ינוי)
 ןופ ןבירשעג ,רעפַאש ץײז א רעטסעסרא

 1936 ןיט ךָאג זיא רעכלעװ ,טאטרוט טרַאמ

 רענעי וצ ןעװעגײב א עשרַאװ ןיא ןעװעג
 תבוטל ןעגַָאמרעביוה רַאפ טעקנאב ַא ײב טײצ

 עשיד"י יד ןץשיויגאגרא ןופ גצוטנאלפ רעד

 יד טכַשרבעגסיױרַא ךיוש טרעװ ,עינָאפמיס
 ירעבוה טָאה סע סָאװ ,גנוריװיטַאמ טפיוה

 רעטסעקרַא םעד ןפַאש וצ ןגיואװאב רענַאמ

 רע טָאה ץעגרע יא ךָאנ .לארשי יא אקוד



 תקארשיה סיוומרטליפא עתטמזעתט

 עטסדנטיידאב יד ןשיווצ טריהרַאקער ,רבד

 רעזדנוא ןיא ןרָאטקַאפ-רוטלוק ןוא קרעװ

 -עקרענַא ןענואוועג קידנבָאה ,הנידמ רעשידיי

 -עלטלעוו עטסנפורַאב עמַאס יד ןשיווצ גנונ

 .סלבמַאסנַא עשילַאקיזומ עכ

 :אקיחמ ןטט ןראבקנאד אזא ןפַארטעג טשינ

 קידתובהלתה ןאמרעבוה טאה ,סלוע ןשיל
 יאזוצ ןכעלרעַײפ סענעי ײב טנַאטַאב טַאהעג

 :עג ןעװעג רע זיא ןרָאי רעטילדנעצ .סוטנעמ

 םלוע רעד ואװ ,טָאז רַאְפ וליּפש וצ טניאװט

 ןעגניקאמס רעדָא ןקַארפ יד ןיא ןסעזעג זיא

 רע .רעדײלק-טנגוװא עגנאל ןיא ועמַאד יד טא

 ןוא ןצנירפ ןוא ןגינעק רַאפ טליפשעג טָאה

 :ַאװ רעצנַאג רעד ײב ,סזַאיזוטנע ןצנַאג םייב

 ,ץיװעגסױרַא סיא טָאה ןעמ סָאװ טײקמער

 ,גיוצעגנַא יש ,ףײטש יוזַא ןעװעג ץלַא זיא

 .לעמרָאּפ יוזַא

 אב ךיז רע טָאה לארשי ץרא ןיא טשרע

 ףיוא ןעמוקעג זיא סָאװ םלוע ןַא טימ טגגעג

 טא .טעברַא רעד טפ ךײלג ןטרעצנָאק עוייז

 :.ערעצ ןָא ,טושּפ ,ךָאנ רעדײלט סטעברַא יד

 .טסנוט דָאנ טיטשרוד רָאנ ,סעיָאמ

 זא ,טגיצרעביא סיט טָאה םזַאיזטנע רעד

 ןײז ןעק רע ואא ץַאלּפ רעד זיא לארשי ץרא

 :ָאער רעטסעטרא ןשיגָאפמיס ַא ןגעװ םולח

 א ק

 רעשירעלטיה רעד ןופ ביֹוהנֶא ןיא דיילג

 -ַאב לָאצ עדנטיידַאב ַא ןענייז ןודז תלשממ

 -עג ןבָאה עכלעוו ,רעלטסניק עשידיי עטמיר

 -טינ רעד סיואכרוד טנַאלַאט רעייז טימ טניד

 ןשיצַאנ ןופ קידנרעוו לוצינ ,טלעוו רעשידיי

 -על רעייז ןופ ןרָאװעג ןסירעגפיוא םונהיג

 ץרא ןייק ךיז קידנביילקרַאפ .ףָאלש ןשיגרַאט

 שירעפעש-לַאנַאיצַאנ יינ ַא ןביוהעגנָא ?ארשי

 .רעלטסניק עשידיי עצלַאטש יוװ ןיוש ,ןבעל

 -רעדנואוו רעד קנַאד ַא ןיא טייצ רענעי וצ

 -רעבוה ווַאלסינָארב ןופ עוויטַאיציניא רערַאב

 -ַאב רעירפ ןיוש יו ,ןיילַא זיא רעכלעוו ,ןַאמ

 -אווש ץנאנ ַא ןעוועג טננוי ןייז ןיא ,טנַאט

 לַאצ א ןופ ןרָאװענג טםעדנירנעג .,ריי רעכ

 טשרע ןַא רעקיזומ עשידיי עטעװעטַארעגסױרַא

 ץרא ןיא רעטסעקרָא רעשינַאפמיס רעקיגנַאר

 יד רָאנ טינ ןרָאװעג לענש זיא סָאװ ,לארשי

 ןצנַאג ןפיוא עיצקַארטַא עשילַאקיזומ עטסערג

 -ער עשילַארָאמ א ךיוא רָאנ ,חרזמ ןלעטימ

 .בושי ןרַאפ גנוט

 ןָאטעגפיוא שממ טָאה רעטסעקרַא רעד

 ןשידיי םעד ןביוה ןופ טרּפ םניא רעדנואוו

 ןטעוועשובעצ-שיבַארַא ןופ ןרָאי יד ןיא טסייג
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 רעטסעקרא רעשיגאמראהליפ לארשי

 ןיא סָאװ ,(1938-1930) רָארעט ןקיטולב

 -עטערַאּפ סדנַאלגנע ןופ טַאטלוזעד א ןעוועג

 ךעלקריוו זיא םַאזלַאב ַא יו .קיטילַאּפ רעשיר

 -עי ןיא רעטסעקרָא םנופ גנוקריוו יד ןעווענ

 -ענ .דנַאטשוצ םענעפירגעגנָא רעווש םענ

 -ַאקיזומ רעדנקריוװַאב סיורג רעד טָאה טניד

 ןוא לומיטס רעקידעבעל ַא סלַא חוכ רעשיל

 ןקרַאטש וצ ףיוא עיצַאריּפסניא עקידלאוונ

 טיײקיטסול-ספמַאק ןקעוװ ןוא ןביולנ טימ טומ

 ףמַאק ןטרעטיברַאפ םניא טיײקיליװרעפּפָא ןוא

 .םיאנוש יד ןגעק

 -ַאב רעטקרַאטשעג דעלנייוועגרעסיוא טימ

 עלַא יד ןרָאוװעג טקריװַאב ןענייז גנורעטסיינ

 רעד דיוא יױזַא ,רעלטסניק עדנעמענלייטנָא

 ,טקַאפ ןקידנעיירפרעד םנופ ,בושי רעצנַאג

 יזַא ךיז טָאה רעטסעקרָא םעד טימ סָאװ

 -ייא טריסערעטניארַאפ קידתובהלתה ןוא יירט

 ןופ רעטסייג-קיזומ עטסלַאינעג יד ןופ רענ

 -עג קינייו רָאנ יד ןופ ןוא טייצ רעזדנוא

 רעד ,םלועה תומוא ידיסח עתמא עטלייצ

 רעשימַאניד רעלופטסנידרַאפ ןוא רעזָאוטריװ

 ןטימניא .(*ינינַאקסָאט ָארוטרַא טנעגיריד

 רענעקָארשרעדמוא ןַא רע זיא רַארעט ןקיטולב
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 רעד וצ עקירעמַא רעטייוו רעד ןופ ןעמוקעג

 ינינַאקסָאט .(19256 ,רעבמעצעד) גנונעפערעד

 -רעייפ ןטשרע םעד טריגיריד ןאד טָאה ןיילַא

 עשידיי ענעבילקעג 75 טימ טרעצנָאק ןכעל

 ,רעקיזומ עשיאייּפָארייא עטמירַאב ,רעלטסניק

 א ןיא ייז טימ ןטָארטעגפיוא רעהכַאנ ןוא

 ךיוא יו ,ביבא לת רעסיוא ןטרעצנָאק עירעפ
 ןיא ןוא בושי םנופ טעטש ערעדנַא ייר ַא ןיא
 ןעמעננַא קידנלעוו טינ ,רעדנעל עקידתונכש
 -ַאב ןעניפענ ךָאנ דיז טָאה רע .רַארָאנָאה ןייק
 טלָאװעג סנטסקיניוו טָאה'מ ןעוו טקידייל
 .ןטסָאק לעטָאה ןוא תואצוה-עזייר ענייז ןקעד
 -זיירנ רעד טָאה נטנורעטסיפאב סיורנ ןיא
 -סיוא טלָאמעד ינינַאקסָאט ַארטסעַאמ רעיורג
 -ידיי רעד זַא ,גנונפָאה ערעכיז ןייז טקירדענ
 ןרעו טעוװ רעטסעקרַא קינָאמרַאהליפ רעש
 .טלעוו רעד ןיא עטסנעש יד ןופ רענייא

 ,תחנ ןוא דיירפ עשידיי ַא סיוועג סע זיא

 ןופ ןעננוגָאזסיוארָאפ עטעדנירגַאב יד זַא

 -ינַאמוה ןסיורג םעד ,,לארשי בהוא ןסיורג

 -רַא ,ןואג-קיזומ רעטשטנעבעג ןוא רעירַאט

 ןבראטשעג זיא יגינַאטסָאט ארטסעטמ (*

 העטקע שא .ופפח האששאי שא שאפט טא

 םעד ןרָאװעג טטידרעַאב ןא ראי 89 ךופ

 .עילאטיא ,ןאלימ יא רַאורבעפ ןט-18
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 עינעליווירּפ יד רימ ןבָאה ,ינינַאקסָאט ַארוט

 .סָאמ רערעלופ ַא ןיא טכעלקריוורַאפ ןעז וצ

 -סיזקע רעכיירגלָאפרעד ןופ ןרָאי לָאצ ַא ךָאנ

 וצ טנייה טגנָאמרַאפ ,ןפמואירט ןוא ץנעט

 טשרע 82 קינַאמרַאהליפ לארשי רעד גָאט

 ןַא -- רעדנעל 14 ןופ רעקיזומ עקיסַאלק

 טימ ,תויולג ץוביק רעשילַאקיזומ רע'תמא

 ןעננוכיירגרעד עשירעלטסניק עסיורג סעמעוו
 -עג טריסערעטניארַאפ םערַאוװ יױזַא זיא סע

 .טלעוו עשילַאקיזומ עניימענלַא יד דיוא ןרָאװ

 עטסנפורַאב יד ןופ ליפ ךיוא זַא ,טקַאפ ַא

 ַא רַאפ סע ןטלַאה ןטנעניריד עשידיי-טינ

 -טסעג סלַא טריגעליווירּפ ןייז וצ דובכ ןסיורג

 .רעטסעקרָא לארשי ןופ ןטנעניריד

 -עמַא רעביא ענרוט ןקיכַאוו-10 םעד ףיוא

 ןטסואווַאב ןופ טריפעגנָא ,עדַאנַאק ןוא עקיר

 -ןָאק לָאצ א ןענייז ,קָארוי לָאס ַאירַאסערּפמיא

 יינרעס ןופ רעסיוא ,ןרָאװענ טריניריד ןטרעצ

 ךיוא ,ןייטשנערעב דרַאנָאעל ןוא יקציוועסוק

 -ָארּפ עשידיי-טינ יד ןופ ננוטייל רעד רעטנוא

 ןעיד רעד יו סרעטסיימ-קיזומ עטסטנענימ
 -סָאט ָארוטרַא ,ןטנעגיריד עשינָאּפמיס יד ןופ

 .יירַאפ לאּפ ןוא ינינַאק

 ךיוא ךיז ןבָאה ןטרעצנָאק עקינייא ןיא
 עשידיי ןטסיטרַא - טסעג סְלַא טגילײטַאב

 רעטבילַאב רעזדנוא שארבו ,סרעגניז ערעּפָא

 ,סריּפ ןאשזד רַאטס ערעּפָא ןאטילַאּפָארטעמ

 -וקעגקירוצ ותעשב ריוא ןייֵלַא זיא רעכלעוו

 ַא םענייז ןופ רעטרעטסיײגַאב קרַאטש ַא ןעמ

 -פיוא זיא רע ואוו ,לארשי תנידמ ןיא ךוזַאב

 -סעקרָא ןשידיי ןטימ טסילָאס סלַא ןטָארטעג

 .נלָאפרעד ןלַאסָאלַאק ַא טַאהעג ןוא רעט

 ענרוט-טרעצנַאק ןטשרע םעד טימ ןיוש
 -עג ךעלקריוו זיא עינַאפמיס לארשי רעד ןופ

 ץינלַָאטס ןתנ

 ןשיווצ קירב רעשילַאקיזומ ַא ןרָאװעג טנייל

 -עג טָאה סָאד .ץראל ץוח ןוא לארשי תנידמ

 זַא ,גנונפָאה ערעכיז ןוא עקיטסניג ַא ןזָאל

 ןעגנערב לָאז וטפיוא רעסיורג רעקיזָאד רעד

 ןפיוא רָאנ טינ ןנְלָאפ עקידנעייג-טייוו דיז טימ

 ַא רַאפ ןעניד ךיוא רָאנ ,טיבעג ןשילַאקיזומ

 -וצסיורַא רָאטקַאפ ןקיטסייג ןקידנקריוװַאב

 -ניא ןקידעבעל ןקיטייזלַא רעמ ליפ ךָאנ ןפור

 וצ ןוא ?ארשי תנידמ ןופ סנ םוצ סערעט

 ןופ גנאנסנבעל םניא טייצ רעלופלרוג רעד

 .קלָאפ ןשיריי

 * לֹא יא

 -נָאק יד ןעוועג זיא קיטכיוו רעקינייװ טינ

 -סעקרָא ןשינַאפמיס לארשי ןופ העיסנ-טרעצ

 עטסערג יד .1998 ןיא עּפָארייא ןיא רעט

 -ַאב רעד ןניוצענוצ טָאה טײקמַאזקרעמפיוא

 ןענייז רעקיזומ לארשי יד ואוו ,םיור ןיא ךוז

 .ןַאקיטַאו ןיא טסביוּפ ןרַאפ ןטָארטענפיוא

 טסבױוּפ ןופ ןרָאװעג ןעקנַאשַאב ןענייז ייז

 ןרָאװעג טביולעג קרַאטש ןוא ןלַאדעמ טימ

 .עסערּפ רעשינעילַאטיא רעצנַאנ רעד דצמ

 -מואירט ַא טגלָאפענכָאנ טָאה רעטעּפש

 ןוא עניטנענרַא ןייק רוט-טרעצנַאק רעלַאפ

 רענַאקירעמַא םורד עקיד'תונכש ערעדנַא

 .תונידמ

 זיא טסייג ?ארשי תנידמ ןופ העּפשה יד

 -יישראפ ןיא ןרָאוװעג טיירּפשראפ םעד ךרוד

 .ןלייט-טלעוו ענעד

 -ךֶא לארשי ןופ עיסימ עטריפעגכרוד יד

 .ענעביוהעג רָאנ ַא ןעוועגנ זיא רעטסעק

 קירב רעשילַאקיזומ רענעּפַאשעג רעד ךרוד

 קיכַאפליפ זיא ץראל ץוח ןוא לארשי ןשיווצ

 -ניא רעד לַארעביא ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ

 ןשיטנַאניג םוצ טייקטיירגספליה ןוא סערעט

 .דנַאל יינ-טלַא רעזדנוא ןיא סעצָארּפ יובפיוא



 לארשי ןיא ןלַאװיטסעפ-גנָאזעג יד ןופ םולּפנייא רעד

 ןופ שיוטסיוא רעקיטייזנגעק רעקידרדסכ רעד)

 -ילַאקיזומ רעד קרַאטש רָאנ ןפלָאהענוצ

 ןוא ?ארשי ןשיווצ גנוריטנעמעצ-תודחא רעש

 עסיורג עטריפעגנייא יד ןבָאה ץראל ץוח

 רעקיד'רדסכ רעד ןוא ןלַאוװיטסעפ-ננאזעג

 רעד .רעלטסניק ןופ שיוטסיוא רעקיטייזנגעק

 ןופ חוכ רעקידנזיורב-שימאניד רענעדָאלעגנָא

 -ַאב טָאה הנידמ רעשידיי רעניילק רעזדנוא

 ,ןלַאװיטסעפ יד ןופ טסיינ םעד טסולפנייא

 ,זעידנַארג רעמ סָאװ ןעמוקסיורַא ןלָאז ייז

 ָאטינ ראג זיא סָאװ ,שיטנַאניג טנַאזעג רעסעב

 .םעד וצ דיילגרַאפ רעקידרעירפ ןייק

 -עג עסיורג ןופ גנורירטסנַאמעד-ננַאזעג יד

 -על רָאג ַא טכַארבעגניירַא ןבָאה ןרָאכ עטשימ

 -ורפיוא עיזַאטנַאפ ןוא סערעטניא ןקידעב

 -רעגניז עשידיי עטסטיירב יד ןשיוװוצ נורעד

 ןייז וצ הלוע רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא ןזיירּק

 -ָאד יד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז ןוא ןסַאמ ןיא

 ,ןלַאװיטסעפ - לארשי עלופסקורדנייא עקיז

 -וטנע ליפ ױזַא ןבענענטימ ייז ןבָאה סָאװ

 -יובעג-רעדיוו םוצ טּפַאשביל עפיט ןוא םזַאיז

 .דנַאל ןשידיי םענער

 ,1982 רָאי ןיא ,לַאוװיטסעפ ןטשרע םניא

 טנזיוט ייווצ רעזדנוא ןופ גנוריזילַאער יד זיא

 ונאיבהו, טעבעג רעקיבייא ןוא םולח ןקירָאי

 -ענסיוא קיד תובהלתה "הנירב רריע ןו

 ַא ןופ םילשוריו ןויצ ירה לע ןרָאװעג ןעגנוז

 -נעמַאזוצ טנזיוט ייווצ ןופ רָאכ ןשיטנַאגיג

 לארשי תנידמ ץנַאג ןופ סרעגניז ענערָאּפעג

 .הלוגה תוצופת יד ןופ ןוא
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 (רעלטסניק

 -נעמרוטשפיוא ןקיזַאד ןופ גנַאלקּפָא רעד

 רעצנאג רעד וצ טכיירגרעד טָאה גנאזעגנ ןקי

 -רַאפ טכַארבעגנירַא ןוא טלעוו רעשידיי

 -בכיל ליפ א ןיא ןביולג ןוא טומ ןטקרַאטש

 -המשנ עלאסרעוװינוא יד .דיתע ןרעקיט

 -מַא זיא סָאװ ,קיזומ ןוא גנַאזעג ןופ ךַארּפש

 תודחַא ןופ טייק יד ןטכעלפ וצ לגוסמ ןטסעב

 רַאפ עיצַאריּפסניא ןּפַאש ןוא קלָאפ ןיא

 לָאמ סָאד טָאה ,םישעמ עלַאנָאיצַאנ עסיורג

 .ליצ םעד טנידעג קירעהעג

 רעד זַא ,ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ זיא'ס

 -שי ןיא ןענדרַאוצנייא קנַאדעג םנופ רעטָאפ

 ןרָאכ-סקלָאפ עשידיי ןופ ןלַאװיטסעפ לאר

 .סעפָארּפ .צ .א ןעוועג זיא טלעוו רעד ןיא

 -רַאפ יד :רענעביוהעג ַא ןעווענ זיא ?ליצ רעד

 גנַאזעג ךרוד ןדיי עלַא ןופ גנורעדירב

 ךיוא טָאה העּפשה עסיורנ רעיוהעגמוא ןַא

 ןופ שיוטסיוא רעקיטייזננעק רעקיד'רדסכ רעד

 -רַאפ ןיא ןטירטפיוא טרעצנָאק יד .רעלטסניק

 עטסעב סלארשי ךרוד ןלייט-טלעוו ענעדייש

 ןופ לארשי ןיא ןכוזַאב עטּפָא יד ןוא סרעגניז

 רעד ןיא רעקיזומ עשידיי עטסטנענימַארּפ יד

 -נענרעד סיורג טכַארבעגניײירַא ןבָאה טלעוו

 רעשידיי רעטיירּפשעצ רעזדנוא ןיא גנורעט

 םעד קרַאטש טבעלַאב קיטייצנייא ןוא הנחמ

 .ןזעוו ןשילַאקיזומ רעזדנוא ןופ טסייג



 ןיולאטפ ןתנ 2

 עקירעמַא ןיא ךוזַאב א ייב טריפַארגָאטַאּפ יר אמאד הנשוש

 ןצ סטפעה ןופ . הענצק'רעמא  ןופ עיצקאדער ןיא ,1951 ןיא ןרָאװשג ןעמונעג זיא דליב סָאד

 2 וטש לואש .רעטנעצ ןיא קידנציז .ןָאקיפ ילאמ ןוא דלופ ןַאע? ,יראמַאד הנשוש :סקניל

 ..רענַאקירעמַאג ןופ רָאטקַאדער רעקידסלָאמַאד

 -ירעמַא ןפיוא ךיוא טנַאקַאב טיירב זיא ,ןירעגניז עשינמית עטבַאגַאב יד ,יראמאד הנשוש

 , .טנעניטנָאק רענַאק

 לארשי ןיא טבש ןשינמית ןופ טיבעג ןלַאקָאװ ןפיוא גָארטײב רעד טנכייצַאב טרעוו ללכב

 סנירעגניז עטריטנַאלַאט יד .ןעיורפ סיוא ךיז ןענכייצ סרעדנוזַאב .ןקידנטײדַאב ץנַאג ַא רַאפ

 ,גנַאזעג סקלָאפ ןיא טירָאלַאק-לארשי ןשיפיצעּפס םעד טכַארבעגנײרַא ןבָאה

 תנסא ,הריפצ הכרב יוװ ,רעלטסניק עלַאקָאװ עטסטנענימָארּפ ערעייז ןופ לָאצ רעד ןשיווצ

 הנשוש ןופ ןטסנידרַאפ יד טצַאשעגּפָא ךיוה לעיצעּפס טרעוו ,קודצ הבוהא ,תילאילמג רתסא ,יולה

 עקילָאצליפ עריא .טלעװ רעסיורג רעד ףיוא ןגָארטעצ ןעמאנ סלארשי טָאה עכלעוו ,יראמאד

 ריא ןבָאה ,םליפ-גנַאלק לארשי ַא ןיא לײטנָא ריא סרעדנוזַאב ןוא ןטרעצנָאק עלַאפמואירט

 .טכַאמעג רעלוּפָאּפ טיירב לַארעביא



 ק ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 טָארב רדגסכלא ןא טראטש לטע

 רעשידיי ַא ןטָארטרַאפ ןעוועג ךיוא זיא לארשי ןיא ןלַאװיטסעפי-גנַאזעג יד ןופ םענייא ייב

 ל ט ע ןירעלטסניק-קיזומ רעטמירַאב רעד ןופ גנוטײל רעד רעטנוא עדַאנַאק ןופ רָאּכ

 .רעטסעקרָא-ןעיורפ ןשינָאפמיס רעלאערטנָאמ םעד ןופ ןירעדנירג ,ק ר ַא ט ש

 -ַאק רעד טָאה שינעעשעג רעשילַאקיזמ קיטכיוו רעקיזָאד רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 ןיא קיזומ ןופ רָאסעּפָארּפ ,ט ָא ר ב ר ד נ ס כ ל א רָאטיזָאּפמָאק רעשידיי רעגנוי רעדַאנ

 טסקעט םענעגייא ןַא םענייז ףיוא עיציזָאּפמָאק עלַארָאכ ַא טסַאּפרַאפ ,טעטיזרעווינוא ליגקעמ

 "!ךיד טריטולַאס עדַאנַאק ,לארשי, :ןעמָאנ ןרעטנוא

 ערעייז טימ לַאפייב סיורג טַאהעג טָאה ,קרַאטש לטע ןופ טריגיריד ,רָאכ רעדַאנַאק רעד

 -נַא-גנַאזעג רעבלעז רעד זיא רעטעּפש .בושי םנופ ןלייט עלַא רעביא ןטירטפיוא-טרעצנָאק

 ןקידסלָאמַאד ןרַאפ םינּפ תלבק ןזעידנַארג ַא ייב םורָאפ רעלאערטנָאמ ןיא ןטָארטעגפיוא לבמַאס

 "יריד יד טסירגַאב שיטסַאיזוטנע טָאה רעכלעוו ,תרש השמ ,לארשי ןופ רעטסינימ ןרעסיוא

 .ןרָאי ךס ַא ןיא טרעהעג טָאה רע סָאװ רָאכ רעטסעב רעד זיא סָאד זַא ,ןכָארטשרעטנוא ןוא ןטנעג



 :םן  דאב ןיז וא שדוה-קיומ רעשידיי רעד

 סערעטניא רעטידנסטאװ א רזעװ ןשירעפעש:שיגרוטיל ןופ גגובעלפיוא יד)

 (גנושרַאפ סיחמ רעשידײ וצ

 ןופ ןעננורעייפ עכעלרעי עטריפעגנייא יד

 עיצידַארט ַא ןיוש ןענייז שדוח-קיזומ ןשידיי

 רענַאקירעמַא ןפיוא ןבעל ןשידיי ןיא ןרָאװעג

 -רעד עקידיירפ ַא סיוועג סע זיא .טנעניטנַאק

 ןפַאשענ ךיוא זיא םעד קנַאד א סָאװ ,גנונייש

 ךשמה ןרַאפ לומיטס רעקירעהעג ַא ןרָאװעג

 .ןזעוו-סננופַאש ןשילַאקיזומ-שידיי ןופ

 -וטנע טימ טשרעהַאב תמאב טרעוו ןעמ

 טרימראפניא קירעהעג זיא ןעמ ןעוו ,םזַאיז

 סָאװ טייקיטעט רעטנייווצרַאפ-דייר רעד ןנעוו

 -ַאקיזומ-שידיי ןצנַאנ ןפיוא סנטצעל ןָא טייג

 ,ךיז טייטשרַאפ ,קידנסילשנייא ,טנַארפ ןשיל

 .לארשי תנידמ ריוא

 ןשיווצ קירב רעקיטסייג רענעפַאשענ רעד

 יד ןוא הנידמ רעשידיי רעטיינַאב רעדיוו רעד

 עקיטייזנגעק עקיטסניג ַא טַאהעג טָאה תוצופת

 םעד ןגלָאפוצכָאנ ?ארשי ןיא ךיוא העּפשה

 -רעי ַא ןרימַאלקַארּפ וצ ןוא ליּפשייב ןטוג

 רָאי 8 טימ ךָאנ שדוח-קיזומ ןכעלרעייפ ןכעל

 ."הריש תבש , טימ קידנביוהנָא ,קירוצ

 יד ןורכז ןיא טצירקעגנייא טוג ךָאנ זיא'ס

 -שי רענעי ןגעוו ןטכירַאב-עסערּפ ענעביוהעג

 ַארַאפ סָאו ,גנורעייפ-קיזומ עטשרע סלאר

 -רָאפ טרָאד זיא סע טסעמרַאפ רעלַאסָאלָאק

 רעשידיי ןופ דלעפ ןפיוא ןרָאוװעגנ ןעמונעג

 ןופ ראו רעה היוא זיא ?לכ םחוק .הנטנ

 -ער ןכרוד ןראוװענ טריױינאנדא הריש תבש

 ןטרעצנַאק עזעינילער םוירעטסינימ עיניל

 -ןיק ןופ ?יײיטנָא ןטימ בושי ןצנַאנ ןרעביא

 טָאה םוירעטסינימ עבלעז סָאד .ןרָאכ-רעד

 ןיא םינזח ןקישוצסיורַא טרישזנַארַא דיוא

 -שי ץנַאג ןיא םילוע עיינ ןופ ןרענַאל עלַא

 ןוא סיורת) טימ טראד ןענני וצ ידכ ,לאר

 ךיוא זיא הריש תבש םענעי ןיא .ןיילק

 ,טקַא רעקיטכיוו רעד ןרָאוװעג טרימַאלקָארּפ

 -ָאנ ןפיוא עימערּפ ַא ןפַאשעג טרעוו סע זַא

 -מָאק רעטסעב רעֶד רַאפ "ךלמה דוד , ןופ ןעמ

 א .קיזומ רעזעינילער רעשידיי ןופ עיציזָאּפ

 עֶלַא וצ ןרָאװעג טכַאמעג ותעשב זיא גנודנעוו

 ןקיש וצ קיזומ רעזעינילער ןופ ןרָאטיזַאּפמָאק

 ןייק קרעוו ערעייז ןופ סעיּפָאק טסעטנַאק ןרַאפ

 עינילער ןופ טַאירַאטערקעס םוצ םילשורי

 .םוירעטסינימ

 לארשי ןיא .ןיא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 גנולמַאז עקידנעטש ַא ןרָאװעג טריפעגנייא

 -ומ עשידיי טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ץלַא ןופ

 -ענ ןּפַאשענ זיא סָאװ ץלַא .גנַאזענ ןוא קיז

 טכַארבעג טרעוו טיבעג ןקיזָאד ןפיוא ןרָאװ

 הנה ןופ רעמיצ סאד) 'רונכה ררח, ןיא

 טימ ןטָאנ :(ןויצ רה ןפיוא עלעדיפ ס'דלמה

 ןוא ןעננופַאש עשילַאקיזומ עלַאגָאנַאניס

 ןוא עטקורדעג ,ןוויטַאמ עזעינילער עניימעגלַא

 -מָאק עיינ ןוא עטלַא ןופ קרעוװ ;ענעבירשעג

 -רָאפ ךיז טימ לָאז'ס זַא ,יױזַא ,ןרָאטיזַאּפ

 -סנולמַאז רעשילַאקיזומ-לַארטנעצ ַא ןלעטש

 -ידיי טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ץלַא ןופ ויכרַא

 .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ עיגרוטיל רעש

 -ענ ןסָאלשַאב ןַאד זיא ביבא ?ת ןיא ךיוא

 -ָאילביב-קיזומ עלעיצעּפס ַא ןענעפע וצ ןרָאװ

 סגנודליב סָאד טָאה קעווצ םעד רַאפ .קעט

 -וקַאבנײרַא ךיילנ לארשי ןיא םוירעטסינימ

 קרעוו עשילַאקיזומ ןופ הנתמ עטשרע ןַא ןעמ

 םעד ךרוד רעלָאד טנזיוט ןעצ ןופ טרעוו ןיא

 וצ טעטימָאק רענַאקירעמַא-שידיי ןטעדנירגעג

 -ָאק םניא .טקעיָארּפ ןטנָאמרעד םעד ןציטש

 גרָאט סקרַאמ ןופ ץיזרָאפ ןרעטנוא טעטימ

 -ַאב עכלעזַא ןסָאלשעגנָא טַאהעג ריז ןבָאה

 ,ךָאלב טסענרע :יוװ רעקיזומ עשידיי עטמיר

 .ןיחונמ הדוהי ןוא ןַאמלע אשימ

 רַאפ ?ײטּפָא רעד ךיוא טָאה רָאי ןבלעז ןיא



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 רעשידיי רעד ןופ ננואיצרעד ןוא רוטלוק

 ןשידיי ןטנַאקַאב םעד טגַארטפיױואַאב רוטנענַא

 ךיז ןעמדיוו וצ רעוואניוו הימחנ רעקיזומ

 ןלעטשוצפיונוצ ידכ טעברַא-סגנושרָאפ רעד

 ,קיזומ רעשידיי ןופ עינָאלַאטנַא עקירעהעג ַא

 רָאנ ַא ןרעוו ןבעגענּפָא לָאז'ס רעכעלוו ןיא

 עלענָאיצידַארט רַאפ ץַאלּפ קיד'תובישח

 ענעבילקעגנ ייר ַא דיוא יװ תואחסונ-הליפּת

 -רעירפ עדנטיידַאב ערעזדנוא ןופ ןעננופַאש

 -ַאּפמָאק עשינרוטיל ערענרעדַאמ ןוא עקיד

 .ןטסינ

 -לעז רעד ןיא טָאה ליּפשייב רעכעלנע ןַא

 -קיזומ רעשידיי רעד טנלָאפענכַאנ טייצ רעב

 וצ עקירעמַא ןיא טעטימָאק לַאוװיטסעפ שדוח

 -יזומ ןשידיי םענעעזנענָא םעד ןריטנעזערּפ

 .טקענ רע רובכב א טימ לאנסייוה . ףד ראק

 -טסעקרָא עלעניגירַא ןּפַאש וצ ףיוא הנתמ

 ןיא ,סעמעט עשידיי ףיוא קיזומ עלַאד

 רעשידיי רענייפ ןופ קעטָאילביב יד עכלעוו

 .ןעוועג ןיילק ץנַאג רָאנ זיא קיזומ

 -רעי ןרעייפ ןופ לעטשנייא רעד טָאה ללכב

 ןָאטעג סיוטש ַא שדוח-קיזומ ןשידיי ַא ךעּל

 סערעטניא ןדנסקַאוװ רעמ ץלַא םעד סיוארָאפ

 ןַא .ןזעוװ ןשילַאקיזומ שידיי רעזדנוא וצ

 -עש עקידלדורּפש עטיינַאב ןוא גנובעלפיוא

 יד ןיא ןרָאװעג רַאבקרעמ זיא טייקשירעפ

 עכלעוו ,ןטסינַאּפמָאק ערעזדנוא ןופ ןעייר

 רעד ףיוא ןעגנונּפָאה עסיורג סרעדנוזַאב ןנייל

 רעטיינַאב רעד ןופ העּפשה רעדנביאסיוא

 -וצסיורַא ןייז לולע לָאז סע ,לארשי תנידמ

 םניא טקנוּפ-דנעוו םעיינ ץנַאנ ַא ןעננערב
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 עקידרעטייוו יד ןופ טסייג םניא ןוא יובעג
 .טיבעג ןקיזָאד ןפיוא ןעגנוטסעמרַאפ

 שדוח-קיזומ ןשידיי םוצ סערעטניא רעד

 -נירדניירַא ןעמונעג טסנרע ץנַאנ ןיוש טָאה

 -ומ עשידיי טינ ןופ ןעייר יד ןיא ךיוא ןענ

 םוצ טָאה קירוצ רָאי 9 טימ ךָאנ .רעקיז

 ,ימַאימ ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע

 ַא ,עקירעמַא ץנַאנ ןיא טכייליפ ןוא ,עדירָאלּפ

 טרעהענ רעכלעוו ,רעטסעקרַא רעשינַאפמיס

 ןופ ייווצ טעמדיווענ ,טעטיזרעווינוא םוצ

 שדוה םעד ןטרעצנָאק ערעלונער ענייז

 -ןָארּפ ַא קידנריפסיוא ,קיזומ רעשידיי ןופ

 סעיציזַאּפמָאק עשידיי ןופ סיואכרוד םַאר

 סָאד .ןעגנופַאש עלַאנַאגַאניס לָאצ ַא םכותבו

 -מיס רַאפ גנוגערנָא ןַא יװ טנידעג בנא טָאה

 טעטש ערעדנַא ןופ ןעלבמַאסנַא עשינַאפ

 רַאפ ריוא יוװ טנעניטנָאק רענַאקירעמַא ןפיוא

 סעיצנַאטס עיזיוועלעט ןוא ָאידַאר ערערעמ

 ןעמַארגָארּפ-קיזומ עשידיי טימ ןנלָאפוצכָאנ

 -רָאי ןיוש שדוח-קיזומ ןשידיי ןופ ףיול םניא

 .סיוא-רָאי ,ןייא

 * * יא

 ףיוא ךיוא טניילעג טרעוו טכיוועג סיורג

 רעשידיי ןופ סערעטניא ןטקרַאטשרַאפ םעד

 ערעזדנוא ןופ לָאצ ַא דצמ גנושראפ-קיזומ

 עוויסנעטניא יד .םינרקח-הניגנ עטסנפורַאב

 ןבעג וצ ןזיוװַאב ןיוש טָאה ערעייז טעברַא

 -ָאקיזומ ענענישרעדייינ לָאצ ַא ךרוד טכורפ

 יױזַא לארשי תנידמ ןיא יוװ קרעוו עשינַאל

 .רעדנעל ערעדנַא עקינייא ןיא ךיוא



 ץינלאטס ןתנ 200

 ראט פע סע 1

 רעטנָארָאט ןופ טכיזפיוא רעטנוא ןעננורעייפ שדוח-קיזומ ייב

 קץעטָאילביב-סקלָאּפ רעשידיי

 רענגײװ ראזאל גרעבלהָאװ השמ שטיטאניבאר לארשי

 ישי יש ט'טשי טרעט סםגוב ובחמ .שטיטאציבאר לארשי 4

 ןשיגַאלָאעט םיײב עלוש-םיוזח ןופ רָאטקורטסגיא יגָאלאקיזזמ ווא ןזח ,גרעבלהַאװ החשמ .2

 טאש טצ .הסבוששס

 ןיא טעטלוטאפ -תונזח ןופ רָאטסורטסניא ,טנעגיריד-ראכ א רָאטיזָאּפמַאס ,רענײװ ראזאל .3

 טראק ריצ .שורעקאטש טאש ןרביש

 .1999 ,טעטאילביב-סטלָאפ רעשידײ רעטנַארַאט ןיא ןעמונעג דליב

 ץישאטס .ג טא רעצעײװ ראזאק ..יס ויק ,טטרעפײפ .ה :ססניל ןצ סטכער ץט
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 ערַאנַאק ןיא גנוטייצ רעשילננע רעטסערנ ןופ עיסימ עשילאקיזומ

 ןעגנופַאש עשיגרוטיל ערעזנוא וצ רעקיזומ עשידיי-טינ ןופ סערעטניא רעד

 ןוא ןטיירּפשראפ וצ עיסימ עקיטכיוו א

 -לעפאב רעדאנאק רעד ןשיווצ ןריזיראלוּפָאּפ

 -ונעג ךיז ףיוא טָאה קיזומ ערעסעב גנורעק

 -ָאט, יד ,רָאי עכעלטע ןופ ךשמ א ןיוש ,ןעמ

 גנוטייצ עשילגנע עטסערג יד ,"ראטס ָאטנָאר
 -ישזנארא ןופ ץיּפש רעד ןיא .עדאנאק ןיא

 -נענימָארּפ יד ןעוועג ןענייז טעטימָאק סגנור

 ןוא לעב .ר ילסעל .רד רעקיזומ רעדאנאק עט

 סעטסאניוא רענעברָאטשראפ גנַאל טינ רעד

 רעקיטירק קיזומ יד ןופ "ןעיד, רעד ,לעדיירב

 םעד ראפ ןפוראב זיא סָאװ ,ָאטנַארָאט ןיא

 ןיא רעטנעצ ןשילאקיזומ ןטסכיירסולפנייא

 .דנאל

 ךיז ןקילייטאב ןטרעצנָאק עקיזָאד יד ןיא

 רעלטסניק רעדאנאק עטסדנעייטשסיוא יד

 ןפיוא ייס ,ןטעטילאנַאיצאנ ענעדיישראפ ןופ

 ןלאטנעמורטסניא ןפיוא ייס ןוא ןלאקָאװ

 .טיבעג

 יד ףיוא טנושלענ טרעװ טכיוועג סיורנ

 -ָאו א ןסילשוצנייא ןעמארגָארּפ טרעצנָאק

 רעזעינילער רעכיירסולפנייא ןופ ?ייט עקיג

 ץאלּפ ןקיד'תובישח א קידנלייטוצ ,קיזומ

 ןוא ןעננופאש עשינרוטיל-שידיי ראפ ךיוא

 ןענייז קעווצ םעד ראפ .גננאזעג לארשי ץרא

 ךיוא ןרָאװעג טרישזנַארַא ןטרעצנַאק לָאצ א

 -נָא ןטימ טָאטש ןופ ןלוש ערעסערג יד ןיא

 טימ םינזח עלאקָאל עטנענימָארּפ יד ןופ לייט

 .ןרָאכ ערעייז

 וצ דיז דובכ םעד ןבָאה וצ רעטשרע רעד

 טרעצנַָאק רעשינרוטיל ַאזַא ןיא ןקילײטַאב

 -ניק דומע רעגנוי רעד ןעוועג זיא םארגָארּפ

 -לָאטס ?אומש טסיטרא-טרעצנָאק ןוא רעלטס

 רעד רעטנוא ,רָאכ-לּפמעט ןטימ ןעמאזוצ ץינ

 רָאטקעריד קיזומ ןוא טסינאגרַא ןופ גנוטייל

 .רעפייש קירע

 ןטרעצנַאק- ראטס, יד וצ ןענייז רעטעּפש
 -ייטשסיוא עלא יד ךיוא ןרָאװעג ןגיוצעגוצ

 ערעייז טימ ןעמאזוצ טָאטש ןופ םינזח עדנע

 קיזומ עלאנָאנַאניס רעזנוא זא ױזַא ,ןרָאכ

 -עטניא סיורג רָאנ ןפורסיורַא ןעמונעג טָאה

 -ומ עשידיי-טינ ןופ ןזיירק יד ןיא דיוא סער

 .רעבָאהביל קיז

 -אב טוג רעייז ןענייז ןטרעצנָאק עלַא יד

 בגא .לאפייב סיורג טאהעג ןוא ןרָאוװעג טכוז

 :ליצ ןלעבָאנ ןטלעּפָאד א טימרעד טנידעג

 -יירגרעד א ןוא ןשירעיצרעד-שילאקיזומ א

 -ראפ ןטעטילאנָאיצאנ ערעסעב ראפ גנוכ

 .שינעדנעטש

 עשידיי ראפ ןטרעצנָאק:רַאטס עירעס יד

 -ַאֹל עדנגלַאפ ןיא ןעמוקעגנרַאפ ןענייז קיזומ

 לָאקימ) לודגה שרדמה תיב :ןלוש עלאק
 ןקז רעדאנאק ןופ לייטנָא ןטימ (לוש טירטס
 רעטנוא רָאכ ןטימ ,יקסווָאדאלוו .ב םינזחה

 טימ ,"קדצ לאונא ;גנוטייל רעכעלנעזרעּפ ןייז

 -טימ ןייטשנערָאב אביקע ןזח ןופ לייטנָא םעד

 ןָאדרָאג ןופ טריגיריד רָאכ ןייז ןופ טקילייטאב

 ןופ ?ײטנָא ןטימ ,"םימש ירעש , ;רינשוק

 .רמ ןופ טריפעגנָא רָאכ ןטימ רעלדא ןתנ ןזח

 ןופ לייטנָא ןטימ , םולש תיב, ;ה"ע ,קנעב
 רעד רעטנוא רָאכ ןוא םייהנעּפָא יכדרמ ןזח

 ןוא ,טּפיוהלעגיר .ה טנעגיריד ןופ גנוטייל

 -עג טרישזנארא ןענייז ןטרעצנָאק עקינייא

 ,לּפמעט ןיא ןרָאװ
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 (קידנעייטש) ץינלָאטס לאומש רָאטנַאק

 (ןֿאנרָא םייב קידנציז) רעפייש קירע רָאטקעריד קיזומ

 .1949 ,"ראטס אטנאראטי ןיא טטסורדעג דליב



 םמ סָֿפ

 1 ן ע =

 ןָא ןיא טייצ רעזנוא ןופ רָאטיזַאּפמָאק

 שב.עופע וו א - = =-ע -. יע

 טלעוו רעשילאקיזומ רעד ןופ זיא ייליבוי

 ורוצ רָאו ייוװַצ ;רואלה 'דראגויזזי זיודזיויפת
 .| 3 ןפ = { וו = 2

 רעווינוא ןפיוא ךעלכאזטּפיוה ןענייז ךָאלב

 רעבָא זיא ,טיבעגנ ןשירעפעש-שילַאקיזומ ןלאס

 יזומ ןשידיי רעזנוא וצ גארטייב ןייז ךיוא
* - 

 כב ןייז נונעג טעוװ .רעקיגָאוװ רָאג א ןזעוו
8 

 שיגרוטיל לאטנעמונַאמ זייז ןענַָאמרעד

 יר א ר א+ יח ֹי 7/ או יי ר יד א ר יז
 נסיורא טָאה סָאו , 'שדוקה תדובע,

 ךיוא גנורעטסיינאב ערעיוהעגמוא אזא

 -ורק-קיזומ עשידיי ?ייט א סָאוװ ,םעדצַארט

 טימ ןענייז םינרקח-הניגנ ןוא רעקיט

 וע רָאספ א ֹש; עשיטסינרעדַאמ-ארטלוא ןייז זא ,גנוניי

 טדמערפראפ סָאמ רעפיוועג א ןיא טָאה םרָאפ

 ןיא ןוא ָאלעמ ןשידיי שיפיצעּפס םעד

 נופאש-קיזומ רעשידיי רענרעדָאמ רעזנוא

 5 5 ַו ו+ עשילאקיזומ עשידיי טי

 טציא בנא רי ךיז טנַאמרעד סע

 טאהעגנ רימ טָאה סע םזאיזוטנע אראפ סָאװ

 לארשי ווירב א םענייז ןיא ןבירשעג

 אקב ןופ ננוריפפיוא ןא ךָאנ שטיווָאנ
// 

 טימ לָאערטנַאמ ןיא .שדוקה תדובע,

 ןשינַאפמיס ןקיטרַאד ןופ גנוקילײטַאב

 ראנלע ןסיורג ןטימ ןעמאזוצ רעטסעק

 רוואיו דוו רוזאאו רזזת זז;אי-ד דו וה  רוזואאה-
 ועש ו ע = וע+ ׂש )0

 +ריו ר וי ר אצ א = = סנעמעו = דארדר ;ירווורוו ב= יא
 ןעק א {9 , ןָא 4) ?פיי

 טסענרע ןופ ןטסנידראפ עסיורג יד

 שזיטסערּפ ליפ רַא = =

 ו2 * ת ויש: ==א|

 ךָאלב טסענרע
 ןײטשּפע בקעי רָאטּפלוקס ןופ טסויב סיכאלב

 .קיהמ ןשיהי ןופ םכיזפיוא רעד רעטנוא

 ייב ןעוועג טינ טנעז ריא סָאװ דָאש א;

 תדובעא ןופ גנוריפפיוא רעקיטכערּפ רעד

 ןעוועג זיא'ס .טָאטש ןיא זנוא ייב "שדוקה

 ןעמ עכלעוו ףיוא ןכאז ענעביוהרעד ענעי ןופ

 החמש האר אל . . . האר אלש ימ , :ןגָאז ןעק

 -ייא עניימ ןגיטשעגרעביא טָאה'ס ."וימימ

 ,ןייא ןטלעז ריז טיג סע .ןעגנוטראוורעד ענעג

 ןייז לָאז םולה א ןופ גנוכעלקריווראפ יד זא

 זיא לָאמ סָאד .ןיילא םולח רעד יװ ,רענעש

 ".ןעשעג סנ ַאזַא

 ןיא ךָאלב טסענרע זיא ןרָאװעג ןריובעג



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 רע ואוו ,ץייווש ,עווענעשז ןיא 1880 רָאי

 ןגיוצעג דניק רעדנואוו שילאקיזומ סלא טָאה

 עקיטרָאד ןופ טייקמאזקרעמפיוא סיורג רָאג

 .רעקיזומ עטסנפוראב

 ןביוהעגנָא ןיוש רע טָאה גנוי רָאנ רךָאנ

 טכאמעגכרוד קיטייצכיילג ןוא ןרינָאּפמָאק

 טימ ןעמאזוצ תועיסנ-טרעצנָאק עלאפמואירט

 רעד ןיא ןעלבמאסנא-קיזומ עדנעייטשסיוא

 ,ךיירקנארפ ,דנאלשטייד ,עינלעב ,ץייווש

 .(1916) עקירעמא ןוא עילאטיא ,דנאלגנע

 ןיא בשות א ןעווענ רע זיא ןרָאי לֵאצ א

 זיא רע ואוו ,עינרָאפילאק ,ַאקסיצנארפ .טס

 לּפמעט ןיא רעכוזאב רעטּפָא ןא ןעווענ

 -טניירפ רעטנעַאנ רעד קנאד א ןוא' לאונמע;
 רע טָאה רעדניר ןזח ןופ גנוקריוו ןוא טפאש

 -יל רעזנוא וצ ןעמדיוו ךיוא ןביוהעננַא דיז

 .גננופאש-קיזומ רעשינרוט

 -נעראפ טאהעג טָאה ךָאלב טסענרע ןעוו

 1992 רָאי ןיא "שדוקה תדובע? ןייז טקיד

 -אטיא ןיא ןעמוקעגרָאפ ערעימערּפ יד זיא

 -ענמוא ןעוועג זיא גלָאפרעד רעד ואוװ ,עיל

 .ןעגנוטראוורעד עלא רעביא ,סיורנ רעיוה

 ןרָאװעג טריפעגסיוא קרעו סָאד ןזיא ךינ רָאנ

 .רעדנעל ערעדנא ךדס א ןיא ךדיוא

 עטנידראפ יד טָאה סָאװ ,ךָאלב טסענרע

 -עש עטסערג יד ןופ רענייא יוװ עיצאטוּפער

 וצ טָאה ,טייצ רעזנוא ןופ רעקיזומ עשירעפ

 ,םעינאפמיס ענייז ץוח א טידערק ןסיורג זייז
 לָאצ א ךיוא קרעװ ערעדנא ןוא קיזומ רעמַאק
 רעשידיי טימ ןעגנופאש עשירעלטסניק-דיוה
 לעב, , לעארזיא , , המלש, :יװ ,קיטאמעט
 םעד טעמדיוועג סעמעָאּפ עשידיי יירד ,"םש
 ךעלטיּפאק יד ןוא רעטָאּפ ןייז ןופ קנעדנָא
 האצב; ,(ב ב) "רחשה תליא לע; :םילהת

 ןרעוו סָאװ ,.א.א (ד"יק) "םירצממ לארשי
 .רוטארעטיל-קיזומ ןופ לרעּפ יו טכארטאב

 -קיזומ עשידיי ןופ ןעמארגָארּפ יד ןיא
 -ייפ עכעלרעי יד ןיא סרעדנוזאב ןוא ,ןטנווָא
 רדסכ ןרעוו ,שדוח-קיזומ ןשידיי ןופ ןעגנורע
 -אש עטפאהרעטסיימ סכַאלב ןסַאלשעגנייא
 .ןעגנופ

 טסענרע יוװ ראי 40 רעביא ןופ ךשמ א

 -שילאקיזומ עקירעמא ןיא ןיוש זיא ךָאלב

 יו ,קרעוו עלאינעג עסיורג ענייז .שירעפעש

 ,רעקיטירק יד ןופ רענייא סיוא ךיז טקירד סע

 "'נעווקַאלע רעשינַאפמיס טימ סיוא ןעגניז

 ןופ טייקסיורג עקיטסיינ-שיטע ןוא עשיזיפ יד

 .טלעוו רעיירפ רעד ןוא עקירעמַא

 -לא רעד ןיא זיר א דָאלב זיא לכה דס ןיא

 -יל רעשידיי ןיא ךיוא ןוא קיזומ רעניימעג

 רעקיניזטסואוואב א יװ .גנופאש רעשינרוט

 טָאה ,עיזיוו רעטיירב ןופ רעלטסניק ןוא דיי

 סָאמ רעסיורג א ןיא ןּפעש וצ טימאב ךיז רע

 -ייראב וצ ידכ לאווק ןשידיי ןטלא ןופ דיוא

 .קיזומ עלאגַאנאניס רעזנוא ןרעכ



 עינַאלַאקיװמ ןיא תועד יקולח

 ןופ טעטילַאניגירַא רעד ןנעוו רעשרָאּפ-קיזומ ןשיווצ הוכיו רעסיורג רעד
 הכינכ רעשאהאי

 "עג ךיז גנַאל ןרָאי ןבָאה רעשרָאפ קיזומ

 ןופ ןינע םעד רעביא טלבירנעג ןוא ט'נרקח

 ךַאז ַאזַא ןַארַאפ ללכב זיא יצ ,הניגנ רעשידיי

 ןנָאלאקיזומ יד ןוא .קיזומ עשידיי ןייר יװ

 רעדנַאנַאפ ךיז ןעייג ןטייצ ענעדיישרַאפ ןופ

 עקיד'מילוּפלּפ טימ ןעגנוטּפיוהַאב ערעייז ןיא

 רעקיטכיוו רעקיזָאד רעד ןגעװ ןטנעמוגרַא

 ןעמוקענ טשינ םויה דע דָאנ זיא סָאװ ,עגַארפ

 .גנודיישטנא רעלופ ןייק וצ

 -ַאב ייז ןופ לאצ א ןעװ טייצ רעד ןיא

 תמאב זיא קיזומ רעזדנוא זַא ,קרַאטש ןדנירג

 ,קידנעטשטסבלעז ןוא לענינירַא סיואכרוד

 -ביב רעד ןופ דָאנ גנורּפשרוא ריא קידנעיצ

 סױרַא ערעדנַא רעבָא ןעמוק ,הפוקת רעשיל

 וצ ךיז ןביולרעד ןוא ארבתסמ אכּפיה טימ

 טריטסיזקע סע זַא ,ןגָאז וצ יו טייוו ױזַא ןייג

 קיזומ עשידיי יוװ דַאז ַאזַא טשינ ירמנל רָאנ

 -ענ דמערפ ןופ סוגרעביא ןַא זיולב זיא ןוא

 .ןלַאוװקרוא ענעמונ

 עליפ יד ןופ ןעננושיוטסיוא-סגנוניימ יד

 ךיז רַאפ ןוא ןַא ,בנא ,ןיוש ןבָאה ןגָאלַאקיזומ

 עטנַאסערעטניא עקיגָאװ ץנַאנ ַא ןפַאשעג

 ערעדנַא .רוטַארעטיל-סננושרַאפ עשילַאקיזומ

 -נָאלב ןוא גנושרַאפ ןרָאי עגנַאל ךָאנ ,ייז ןופ

 ךילדנע ןענייז ,תוריתס ןופ םי ַא ןיא שינעשזד

 רַאפ דיז טָאה'ס יוװ .ןרָאװעג טשיוטנַא רַאגָאז

 -ווָאקדולאז והילא טקירדעגסיוא טַאהעג רימ

 ןאקיסקעל ןשינזה ןופ רכחמ) ?"ו יקס

 ,("עיגרוטיל רעשידיי ןופ רענערט רוטלוק,

 טאהעג קירוצ ןרָאי טימ דיז בָאה דיא ןעוו

 ,ןינע ןבלעז םעד ןגעוו םיא טימ ןבירשעגכרוד

 -עלבירג עפיט ןוא סמוידוטש עגנַאל ךָאנ זַא

 -טנגייא סייוו ןעמ זַא ,סיוא ןעמ טניפעג ןשינ

 .קינייוו רעייז ךעל

 ותעשב ךיז טָאה ןפוא ןכעלנע ןַא ףיוא

 ירושנ .ש .מ טקירדענסיוא טַאהענ דךיוא

 עדער סגנונעפערעד ַא רענייז ןיא (םילשורי)

 ןופ ץנערעפנַָאק-סעדנַאל רעטשרע רעד ייב

 לארשי ץרא ןיא ןטנעניריד ןוא םינזח יד

 ,(ןברוח ןשידיי ןטצעל םעד ברע ,1939 ןיא)

 ןעגנושרָאפ ןוא ןעגנואימַאב עליפ ךָאנ זַא

 הניננ רעשידיי ןופ ןינע םצע םעד ןנעװ

 תישארב תשרּפ ייב ץלַא ךָאנ רימ ןעייטש

 .ןורתּפ רעקירעהעג ַא דָאנ דיז טרעדָאפ סע ןוא

 -נָאק ַא ףיוא ןפרַאוונָא ןריבורּפ רימָאל רָאנ

 -עגסירַא עקיטכיוו רַאּפ ַא ןפוא ןטריסנעד

 עשידיי ערעטנַאקַאב רעמ ןופ תורעשה עטגאז

 -נגעק רענענייא רעזדנוא ןופ רעשרַאפ-קיזומ

 ןענעק זדנוא טעוװ סָאו ,הפוקת רעקיטרעוו

 רעקיזָאד רעד ןיא ףירגַאב ןסיוועג ַא ןבעג

 :תכוטכוה

 ןיא םָאװ ,,תונוח ןופ עטכישענ יד, ןיא

 -דנעצ יירד ַא טימ דךָאנ ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא

 קיסיירד םוצ ,קרָאי וינ ןיא קירוצ רָאי קיל

 םינזחה תדונא רעד ןופ ייליבוי ןקירָאי

 -עג ַא ךיוא רימ ןעניפעג ,הדנקו הקירמאד

 -ַאב רעסיורג רעד ןגעוװ גנולדנַאהּפָא ערעיונ

 .(*רעקלעפ עקידרעירפ ייב קיזומ ןופ גנוטייד

 םעד ןופ לקיטרַא ןדנרעלַאב ןרעסערג ַא ןיא

 רָאסעּפַארּפ ץיוש טָאה רעירפ ךָאנ םגה (*

 עטסגיטכיװ ערעזדנוא ןופ רענײא ,ןָאזלעדיא

 ןעצ עצנַאג ןופ רבחמ ,טָאלָאטיחמ עשידיײ

 ראג 8 ףיוט ,"לארשי חוניגנ רצוט , רעדנעב

 :עלגנירּפשרוא יד טלדנַאהַטב ןפוא ןרעטיירב

 ,טיזזמ רעשידיײ רעד ןופ גגוטײטשטנַא עכ

 ןרבוא םלאש טיא שןטשיצ טשטעװ ןוצ רעבָא

 טיג ירמגל זיא סָאװ ,ןריפרַאפ טייוו ןצ ןפרַאד

 רעקיטציש ןיימ ןפ ןעצַאר יד רַאפ ץַאלּפ רעד

 ,עידוטש



 ןבעל ןשידיי ןיא הניננ

 ,ל"ז יקסווָאקנימ סחנּפ ןזח ןלַאינעג ןטמירַאב

 ןרָאװענ טרילוטיט טכער טימ זיא רעכלעוו

 ךיוא ,בגא ,טרעוו ,"גינעק םינזח, רעד סלַא

 טָאה תופוקת עסיוועג ןיא זַא ,טעטיידעננָא

 עסיוועג ַא טּפַאכעגניירַא ןדיי ייב וליפַא ריז

 רעשיצינעפ ןוא רעשיטּפינע רעד ןופ העּפשה

 ,לקיטרַא ןבלעז םעד ןיא ,רעטעּפש ןוא .הניגנ

 ערעטיירב ןייז יקסוואקניפ סיוא טקירד

 טימ ןכירג יד ןופ קיזומ רעד עגונב הרעשה

 :גנורעלקרעד רערָאלק רעדנגלָאּפ רעד

 תמא םעה יירט ןביילב ןליװ רימ שש

 -ילַאקיזומ-שיכירג רעד זַא ,ןבענוצ רימ ןזומ

 -ַאב טסלַאמאד טָאה רעכלעוו ,סולפנייא רעש

 ןסיוועג א ןיא ךיוא טָאה ,טלעוװ יד טשרעה

 סָאד .קיזומ עשידיי יד טסולפנייאַאב דארג

 בָאה עכלעוו ,ןדיי יד ,קלָאפ עשינַאלָאעט

 -ומ טנכערעגניירַא ,ןטייקנייש עלַא טכַארטַאב

 וצ ?טימ סֵלַא ,קעוװצ םוצ ?טימ סלַא ,קיז

 טנַאקעג טשינ ןבָאה ,עינילער יד ןענײשַאב

 יד טימ ,קלָאפ ןשיטעטסע ןטימ ןרירוקנָאק

 -עג טסלָאמַאד ןיוש ןענייז עכלעוו ,ןענעלעה

 -נסיוו ןוא טסנוק ןופ ץיּפש רעד ןיא ןענַאטש

 סלַא קיזומ יד טכַארטַאב ןבָאה ןוא טפאש

 ."ןזעוו ןרעכעה

 טמוק רענעפָא ןוא רעטסיירד רעמ רָאנ

 ,פעמייב בקעי ,ךוב ןבלעז םעד ןיא קסיורַא

 ןוא קיזומ עשידיי יד, ,לקיטרַא ןַא םענייז ןיא

 ןופ העּפשה יד ןיא קפס ןָא זַא ,"ןזח רעד

 ןרָאװעג ןגיוצעגניירַא קיזומ רעשיכירג רעד

 לייוו ,שדקמה תיב ןופ הדובע רעד ןיא רַאגָאז

 הנוהכ רעד ןופ ןטַארקַאטסירַא יד ןופ עליפ

 רעשיכירג רעד ןופ רעגנעהנַא ןעוועג ןענייז

 -נַאזעג עשירָאטַאלימיסַא-שיכירג ןוא רוטלוּק

 רע ךיוא זיא טייצ רעבלעז רעד וצ רעבָא .ןעג

 דנַאטשַאב-טּפיוה ןוא דוסי רעד זַא ,םיכסמ

 םידעפ-השורי עריא טיצ קיזומ רעשידיי ןוּפ

 רעד .רעטסיימ-גנַאזעג ענעגייא ערעזדנוא ןופ

 ןעוועג ןיא קיזומ ןוא האובנ ןשיוװצ רשק

 יד .ןטייצ עטלַארוא ענעי ןיא טסעפ רעייז
 סיורג ןיא ןבָאה סָאװ ,םיאיבנ יד ,חור ישנא
 קיזומ ןוא עיזעָאּפ ןפַאשעג גנורעטסייגַאב
 -טנגייא ןענעק ,עינרוטיל רעשידיי רעד רַאּפ

 ורנירג יד םֶּלַא ןרעוו ןפורַאפ רעכיז דעל
 ףוליח ןיא זיא סָאװ ,קיזומ רעשידיי רעזדנוא

 -מערפ טימ דיוא ןרָאװעג טּפעהַאב תורוד ןופ
 טנגייאעג ןוא טשידייעג רעבָא ,ןטנעמעלע עד
 -מערופענסיוא-שידיי שיפיצעּפס ןיא ןרָאװעג

 גנוטלַאטשסיוא רעט

 וצ
' 

 טכיירטש -- טשינ ?לפייווצ ןייק זיא סע,
 קיזומ עשיאיבנ יד זַא -- לעמיוב .י רעטנוא

 -ַאד יד טסולפנייאאב ןטייצ ענעי ןיא טָאה

 .קיזומ-סקלָאפ יד ,קיזומ-טלעוו עקידטסלָאמ

 ןיא רעקלעפ עלַא ייב ןעוועג סָאד זיא ױזַא

 עיּפשמ טָאה קיזומ עזעינילער יד .ןטייצ עלַא

 .קיזומ סקלָאפ ןוא רענַאפָארּפ רעד ףיוא ןעוועג

 ."טרעקעגמוא טריסַאּפ ךיוא טָאה טּפָא

 ננוטּפיוהַאב יד ןָא טזייוו סעדנָאראב .י

 זַא ,רעשרָאפ קיזומ ןכעלטסירק ַא ןופ אקוד

 -סערג יד ןבָאה ?ליּפשייב םוצ רעדנעלריא יד

 רָאנ הניגנ רעייז ןופ לייט עטסעב ןוא עט

 -ייז ןלַאפ עכעלנע ןוא) ,ןדיי יד ןופ ןעמונעג

 עי ַא ןופ קיזומ טימ עו רָאפ ךיוא ןענ

 טסנוק יד דָאד זיא? .(.ם.נ-- רעקלעפ ערעדנַא
 -ַאנרעטניא -- םולש םוצ סיוא רע טריפ --

 ןטרָאּפסַאּפ ןייק טשינ טרעדָאפ יז ןוא לַאנָאיצ

 זיא יז ןוא שימייה זיא טסנוק יד .סעזיוו ןוא

 ;טטיה העה יו יירפ

 ייב קיוומ; רוב ןייז ןיא ,שטיואכיבאה י

 ,(לאערטנַאמ ,1940 ןיא ןענישרעד) ?ןדיי

 -ייצרַאפ , לטיּפַאק םעד ןיא ןָא ךיוא םזייוו

 ןשידַאנַאק-שיזיוצנַארפ ןיא ןטנעמעלע עקיט

 -ייש רעסיורג רעד ןגעװ ,"גנַאזעג סקלָאפ

 יד ייב סעידָאלעמ עסיוועג ןשיוװצ תוכ

 ןלענָאיצידַארט םעד ןוא ןזיוצנַארפ רעדַאנַאק

 -יטָאמ עכעלכַאז ןייז .ןדיי זדנוא ייב גנַאזעג

 -אנאק-שיזיוצנַארפ רעד, סָאו ,זיא גנוריוו

 קרַאטש ,ללכ ךרדב ,זיא גנַאזעג קלָאפ רעשיד

 -ערנ םענעפורעג ױזַא םעד ןופ טסולפנייאַאב

 ךריק רעשיליוטַאק רעד ןופ (=-גנַאזעג ןשירָאנ

 םעד רָאגערג ןופ עיציזַאּפסיד ַא טיול (**

 יד זיא ,טרעדנוהראי ןטסטעז טפ ףהס ,טטשרע

 ןראטעג ןעמינעגנירא ,טיזזמ עשידיײ עטלַא

 .ןעגנַאזעג ןכריס יד ןופ סיזַאב סלַא
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 ןופ ןרָאװענ טּפַאכעגניײרַא לייט ןסיורג םוצ)

 ךיוא ךיז טציטשעג ןוא (ןטסירק עטשרע יד

 -רָאפ קיזומ עשיטנעטיוא עקידרעירפ ףיוא

 :סיוא שטיוװַאניבַאר טריפ ,רעש

 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןטסירק עטשרע יד,

 -נַא ןייק ןופ ןסיוו טנַאקעג טשינ ןבָאה ,ןריי

 יז ןענייז סָאװ יד יוװ ןעננַאזעג-הליפת ערעד

 ךיוא ןוא שדקמה תיב םעד ןופ ןעוועג טנַאקַאב

 -קע טסלָאמַאד ןבָאה סָאו ,תויסנכ יתב יד

 ."לארשי ץרא ץנַאנ רעביא טריטסיז

 ריס ןעעז גנוניישרעד עטרעקרַאפ ַא

 לָאצ ַא ןיא הניננ רעשידיי רעד טימ רעבָא

 יו לארשי ץרא םורַא אקווד רעדנעל ערעדנַא

 טשינַאקלַאב ערעדנַא רַאּפ ַא ןוא ייקרעט ןיא

 עשידרפס יד ןשיווצ טָאה תונזח ואוו ,תונידמ

 -ישח רָאנ ַא ןעמונרַאפ גנַאל ןרָאי רַאפ ןדיי

 םעד רעביא טַארעּפער ַא ןיא .ץַאלּפ ןקיד'תוב

 ןטלַאהעג טַאהעג טָאה סָאװ ,ןינע ןטנַאמרעד

 םינזח רעטשרע רעד ייב (*=**לַאטיוװ השמ ןזח

 ריוא רע טָאה ,לארשי ץרא ןיא ץנערעפנָאק

 .תונזח עשידרפס סָאד טריזילַאנַא

 רעד טָאה ,תונזח עשידרפס עצנַאנ יד טעמכ

 ךיוא סערעדנַא ןשיוװצ טסלָאמאד טנערעפער

 ןוא טיובעג גָאט וצ טנייה זיא ,ןזיוועגנָא

 ןופ ןוא גנַאזענ ןשיקרעט םעד ןופ טריטימיא

 .סעידָאלעמ עטלצרָאװעגניײא-שיבַארַא לָאצ ַא

 ןוא עכעלדנעטשרַאפטסבלעז ַא ךָאד סע ןיא

 -רַאפ יד זַא ,גנוניישרעד עכעלריטַאנ ץנַאג

 ןוא ןדיי יד ןשיוװצ עזנ רעד ןופ טפַאשדנַאװ

 -עג ןַא םינומדק ןופ ןבָאה עכלעוו ,רעבַארַא

 ַא ןבָאה לָאז ,ןעמַאזוצ טקריוועג ןוא טבעל

 יד ןופ גנַאזעג םניא ךיוא העּפשה עקירעהעג

 ןיא לַאפ רעד .רעקלעפ עקיד'תונכש עדייב

 נא ןיש רעדָא ייקרעט ןיא ןעשענ דיױא

 יד ןעוו וליפַא .תונידמ עשינַאקלַאב ערעד

 ןעטעג ןראי לאצ ש יש לאטיש טס (יי*

 יד שא רעהעק געאועג רטעשיגראט"ל רעד ךילא

 ןפױא תאעטעט רעגיבאה ןשיב ףטטתאק צו

 -ַא וצ טגגאלאב טָאה טָאט ,טָאדַאר ?ורציא

 רעשיטסישַאפ סיינילאסומ רעטנוא .עילַאט

 ןרַאװעג ןבירטרַאפ לאטיוװ ןזח זיא הלשממ

 .לארשי ץרא יא טצעזַאב ךיז ןוא טראד ןפ

 ץינלָאטס ןתנ

 -ָארּפ טריבורּפ לָאמ ליפ ןבָאה םינבר עקיטרָאד

 ןופ שימניירַא םעד ןטָאברַאפ ןוא ןריטסעט

 ערעזדנוא ןופ רוזחמ ןיא הניגנ רעדמערפ

 ףיוא ףוס ?לכ ףוס רעבָא ןעמ טָאה ,תוליפת

 קלָאפ םנופ טייהרעמ רעד ןופ ננורעדָאפ רעד

 םוצ נוצַאב ןיא ןייז רתוומ ךס ַא טזומעג

 .סולפנייא-ננַאזעג ןשיקרעט רעדָא ןשיבַארַא

 טניילעגנירַא טשינ ןיא ןטייּפ םוש ןייק

 רעד ןעוועג ַאי זיא סע יוװ ,םרח ןיא ןרָאװעג

 עקינעי יד טימ רעירפ תורוד טימ לַאפ

 -נערבניירַא טסיילפעג דיז ןבָאה סָאװ ,םינטייּפ

 רעקינַאװ ַא ןיא תוליפת ערעזדנוא ןיא ןעג

 .גנַאזעג עשיכירג סָאד סָאמ

 .םעד בילוצ ןעמוקענ ךריוא זיא רתיה רעד

 -ַאנָאמ רעייז ןוא םיריש עשיבַארַא יד סָאװ

 לע , ךָאד טײטשַאב ללכב הנומא עשיטסיאעט

 -יכער טשיכירנ יד תעב , ?אה תודהא רקיע

 ןעננורדעגכרוד ןעוועג זיא גנואיושנַא עזעינ

 .םזיאעטילַאּפ טימ

 םינזח עשיקרעט יד ןופ ךס ַא ןענייז בנא

 -ַאש עלופסקורדנייא יד ןופ ןרָאוװעג טקריװַאב

 -ַאּפמָאק ןטנענימַארּפ ןקיטרָאד םנופ ןעגנופ

 יד ןופ ךס ַא .ידנאפא ראיקיש  רָאטיז

 טצונַאב ןרעוו סָאװ ,םינומזּפ וצ סעידָאלעמ

 -טנגייא ןענייז םינזח עקיטרָאד בור םעד ןופ

 ןשיווצ .סעיציזַאּפמָאק ענייז ןופ ןעמונעג דעל

 -עג ךיוא ךיז טָאה םיקהבומ םידימלת ענייז

 הארוה הרומ ,יזאנלא קחצי םכה רעד טנכער

 ןיא הליהק רעשידרפס רעסיורג ַא ןופ ןזח ןוא

 קרַאטש ןיא ןעמָאנ סעמעוו ,ָאעדיוװיטנָאמ

 ךרוד םלועה תוצופת ?לכנב ןרָאװעג טמירַאב

 ןוא ,ןטַאלּפ ןָאפָאמארג ערַאברעדנואוו ענייז

 -ָאפ ןייז .םיריש עטסַאפרַאפ-ןנייא ךרוד ךיוא

 ןעוועג ךיוא ןיילַא זיא יזאנלא המלש יבר רעט

 .םינזח עשידרפס עטסטמירַאב יד ןופ רענייא

 -ַאב לָאמאכַאנ ָאד לָאז ,רעבָא ללכ ךרדב

 השירדו הריקח רעטסנרע רָאנ זַא ,ןרעוו טנָאט

 ךָאד ןעמ זיא ןגָאלָאקיזומ עשידיי לָאצ ַא ןופ

 רעד זַא ,סולש ן'תמא םוצ ןעמוקעג ךעלדנע

 עשידיי יד וצ ?סילש רעד ןוא רוקמ טּפיוה

 ימעט יד רךעלטננייא ןענייז תודוסי-קיזומ

 יד ךרוד קורדסיוא רעד ,ּפָארט רעד .ארקמה



 ןבעל ןשידיי ןיא הניגנ

 זיא ,ףיוא ייז ןזייוו ,תודוקנ ןוא ארקמה ימעט

 רָאנ ,השמ ימיב ךָאנ ןעוועג טסואווַאב ןיוש

 ךרוד ןרָאוװעג טיינַאב ןענייז םינמיס ערעייז

 ,הלודנה תסנכ ישנא רעד ןוא רפוסה ארזע

 .קלָאפ םייב ןרעוו ןסענרַאפ טינ ןלָאז ייז ידכ

 לא לֹא = לא

 ןרָאטיזַאּפמָאק עשידיי ענרעדַָאמ יד ןופ
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 -דנטיידַאב יד ןרָאװעג ןרָאי עטצעל יד ןענייז
 רעד ןופ טרובעג םנופ ןרָאטַאזירַאלוּפָאּפ עטס
 -עּפָארּפ ארקמה ימעט יד ןוא קיזומ רעשידיי
 -ַאר .ש .ּפָארּפ ןוא (קרָאי וינ) רעדניב רָאס
 וזה ןטמירַאב טלעוו םעד ןופ ןוז ַא) יקסווָאז
 יר ןופ רענייא ,(?"ז יקסװוָאזָאר בייל ךורב
 קיזומ ןשידיי םעד ןופ םיליהנמ ןוא רעדנירג

 .לארשי ץרא ןיא םוירָאטַאװרעסנַאק

 ןסירענניהא דױ ובאה הנמנ רעשידי ןפ ןעננאלק יה יהא יװ

 טלעוו רעפיורג רעד ןיא

 (קיזומ-רעטַאעט רעזנוא ףיוא ךיוא תונזח ןופ םולפנייא רעד)

 ןיא ןפרַאװנָא טריבורּפ רעירפ ןבָאה רימ

 עקיטכיוו עקינייא םרָאפ רעטריסרעדנָאק ַא

 -ָאקיזומ עטנַאקַאב-רעמ לָאצ ַא ןופ ןעגנוניימ

 רעקיטרַאוװננעק רענענייא רעזדנוא ןופ ןנָאל

 ועגנערבניירַא ןענעק זדנוא לָאז סָאװ ,הפוקת

 -רַאפ קרַאטש רעקיזָאד רעד ןיא טכיל רעמ

 םוצ רימ ןענייז ןעמוקעג .ענַארפ רעטלקיוו

 קיזומ עשידיי יד סָאװ ,םעד ץָארט זַא ,סוּלש

 -רַאפ עטלַארוא עכייר ענענייא ריא טגָאמרַאפ

 ןיא טָאה יז ןענַאװ ןופ תורוקמ עטלצרָאוװ

 הקיני ריא טּפעשעג תורוד עקידרדסכ ןופ ףיול

 טנידעג ריוא סָאמ רעדנטיידַאב א ןיא ןוא

 ןוא גנואײטשטנַא רעד רַאפ טקריוועגטימ ןוא

 עטשרע יד ייב קיזומ רעד ןופ גנולקיװטנַא

 תופוקת עסיוועג ןיא רעבָא יז זיא ,ןטסירק

 רעד דרוד ןרָאװעג טסולפנייאַאב קרַאטש ריוא

 -רוטלוק עכייר עטלַא עדמערפ יד ןופ קיזומ

 םתעשב ןענייז רימ עכלעוו טימ ,רעקלעפ

 .גנורירַאב רעגנע ןיא ןעמוקעג

 -נָא ןעימַאב ךיז רימ ןלעוװ רעדיוו טציא

 -ייא רעזנוא ןיא העּפשה עדמערפ יד זַא ,ןזייוו

 ,רַאבקרעמ טלוב ץנַאג ךיוא זיא הניגנ רענעג

 יו םעדכָאנ ,ןרָאי ערעטצעל יד ןיא רָאנ וליּפַא

 םשה רורב ןיוש טָאה קיזומ עשידיי רעזדנוא

 טימ געוו םענעטָארטעגסיױא םענענייא ריא

 .טײהנעגנַאגרַאפ-סגנולקיװטנַא רעכייר ַאזַא

 ,עוריכ ,דיז ןעמ טביולרעד גָאט וצ טנייה ךָאנ

 תוליפת עטסקילייה יד ייב וליפַא ןצונַאב וצ

 ,ךעלכַאלָאװ ןוא סעידָאלעמ עטמיטשַאב טימ
 -רַאה ,ענייש יד ןופ עטעברַאַאב ןוא עטשַאנעג

 ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןוויטַאמ-סקלָאפ עקיצ

 .טקַאטנַאק ןגנע ןיא ןעמוק רימ עכלעוו טימ

 רעזדנוא ןקיטעזנָא טינ ץלַא ךָאנ רימ ןענעק

 -אב יד טימ זיולב רדסכ טשרוד-הניגנ ןסיורג

 ןכוז ,ןוויטָאמ עשיריי-שיפיצעּפס עטמיטש

 עקירעהעג ערעדנַא ןופ ךיוא ןּפעש וצ רימ

 -וצ סָאד ןסיג רימ .ןלַאװק עשילַאקיזומ

 ערעזדנוא טימ ןעמַאזוצ שינַאמרַאה ףיונ

 -נגייא ,רעכעלטייהנייא ןיא ןעגנַאלק ענעגייא

 יױזַא ןוא םרָאפ-הניגנ רעשידיי רעקיטרַא

 -נוא רעמ ןוא רעמ ץלַא רימ ןרעכיירַאב םורַא

 .רצוא-קיזומ ןשידיי רעזד

 ןייז ןיא שטיװַאניבַאר לארשי ךָאד טָאה

 טאהעג קיטכיר רעייז ,"ןדיי ייב קיזומ,, ךוב

 ,"גנַאזעג שידיסח, לטיּפַאק םניא ןזיוועגנָא

 םעד טּפַאהרעטסומ יױזַא טריזילַאנַא רע ואוו

 סנַאזלעדיא .א .צ .פָארּפ ןופ דנַאב ןטנעצ

 -יאיוג ַא וליפַא. זַא ,/לארשי תוניגנ רצוא,

 םורָאװ ,ןרעװ טעװעטַארעג ןָאס טגינ רעש

 ןוא) ."בוט םש לעב רעד טנרעלעג טָאה ױזַא



 ס'מש לעב ןופ תיצמת םעד רעביא ייברעד טיג

 ןיא "זנטעש , םעד ףיוא רתיה רעדָא רשכה

 -יצ לטיּפַאק ןבלעז ןיא .(הניננ רעשידיי רעד

 -ַא ,ןענַאזלעדיא ,בגא ,שטיװָאניבַאר טריט
 -יא ןעגנוניימ ירד לָאמַאכָאנ קידנגנערבסיור

 -אב ייוצ יד ןופ הלאש רעבלעז רעד רעב

 רואינש יבר ,םזידיסח ןופ רעקנעד עטסדנטייד

 ןוא הבה ןופ רעדנירג רעד .,יראיל ןוֿפ ןמלז

 טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,רעװַאלצַארב ןמחנ

 :גנַאזענ ןופ ןינע םעד רעביא ןגָאז וצ

 רעוַאלצַארב רעד טביירש --- םינוגיב עלַאײ

 םעד ןוא השודקה רוקמ םעד ןופ רעמַאטש --

 ,גנַאזעג ןייק טינ ןעק האמוט יד .הניגנה לכיה

 ,האמוט יד ,יז .דיירפ ןייק טינ ןעק יז ?ייוו

 .הרוחש הרמ רעדעי ןופ רוקמ רעד זיא

 םעד ןופ ,טלעוו רעד ןופ המשנ יד זיא גנַאזעג

 :רהוז ןופ טַאטיצ ַא ןַאד ."סרעוװינוא ןצנַאג

 טסמ הער .טגציז ףיהלמיה רטצצאג הטח-

 יָא סטָאג וליפַא ,טיזזמ טימ טמעטא רובכה

 ןטאנ קיזומ ריפ ןופ זיא היה םש רעד ,ןעמ

 -נעראפ .ר .י ןוא .וו.א .א ,"טלעטשעגנעמצאזוצ

 ןופ ארמימ רעדנגלָאפ טימ גנוריטיצ ןייז טקיד

 הנומא יד זיא סע רעכעה סָאװ , :רעװַאלצַארב

 ."קיזומ ריא זיא רעקיטכערּפ ץלַא

 -יבַאר ןָא ךעלפערט טקרעמ סע יוװ ,בגא

 ןופ ?לטיּפַאק ןקידרעירפ ַא ןיא ךיוא שטיווַאנ

 ,ןומיכ רעדמערפ רעד טרעווע .ךוּב ןבלעז

 ןלעיצעּפס םעד דרוד "טשידיאעג, ללכ ךרדב

 ךרוד טיינ סע סָאװ ,"סעצָארּפ-רילימיסַא,

 לעוּפ רעד .המשנ סקלָאפ רעשידיי רעד ןיא

 סָאד סָאװ םעד טַאטשנָא זַא ,זיא ןופרעד אצוי

 םעד ןיא ןרעוו ןעגנולשעגנייא לָאז ענענייא

 -ַאב א וצ זיב עדמערפ סָאד טרעוו ,ןדמערפ

 -ייא םעד ןיא טשימעגסיוא דַארג ןקידנטייד

 ."םענעג
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 טריטַאטסנָאק לָאמַאכָאנ רעבָא ָאד לָאז

 רעזדנוא ןיא וליפַא זַא ,טקַאפ רעד ןרעװ

 רעדיו ךיז טקרעמ עכַאּפע רעקיטרַאוװנגעק

 -נגעק ַא טייצ רעבלעז רעד וצ טלוב רָאג דיוא

 -עג ןיא הניגנ רעזדנוא ןופ העּפשה עקיטייז

 יד ןופ קרעווקיזומ ענעפאשעג-יינ עסיוו

 ץינלאטפ ןתנ

 ןוויטָאמ עזעיגילער-שידיי .םלועה תומוא

 -עטַאמ רערַאבקנַאד ץנַאנ ַא ןרָאװעג ןענייז

 עיצרַאּפָארּפ רענעעזעגנָא ןייפ ַא ןיא לַאיר

 -רעּפער עשילַאקיזומ עשידיי-טינ ןיא ךיוא

 -ַאב רעד ןגעוו קידנדער טשינ ןיוש .ןרַאוט

 טרעוו סָאװ ,עידָאלעמ "ירדנ ?לכ, רעטמיר

 טרעצנַאק ןיא טליּפשענ לָאמ ליפ ױזַא דימת

 רעקיזומ עשידיי טינ ןופ ךיוא ןעמַארגַארּפ

 ואוו ,סעיצנַאטסדָאידַאר ענעדיישרַאפ ףיוא ןוא

 -ַאֹּפ סָאד טרעהענ ךיוא טפָא ױזַא טרעוו סע

 ילא, דיל עזעינילער-שידיי ענערָאװעג רעלוּפ

 -עיגילער-שידיי עטנַאקַאב ערעדנַא ןוא "ילא

 -ייה ןופ "שידק , רעד יוװ ןרעמונ-ננַאזעג עז

 רָאנ טרעוו סָאו ,קידצ רעוועשטידרעב ןקיל

 םַארגַארּפ-טרעצנָאק םנופ ןעמונענּפָארַא טשינ

 -בָאר לואּפ רענניז-רענענ ןלַאנעמַאנעּפ םנופ

 רעשינעילאטיא רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןָאס

 -שידיסח עקידנריר לָאצ ַא ןענייז ערעּפָא

 טימ ןרָאוװעג ןעמונענפיוא ןעגנַאזעג עשיטסימ

 .גנואיידרַאפ רעקַאמשעג ץנַאג ַא

 טימ טנעיילעג זדנוא ןופ דס ַא ךָאד ןבָאה

 םשור ןקידלַאװג ַארַאפ סָאװ קירוצ טייצ ַא

 רעד ןיא ןריפפיוא סָאד טכאמענ טָאה סע

 .ש "ַאלַאקס ַאל , זיוה-ערעּפָא רעטסטמירַאב

 ,"קוביד רעד, עסעיּפ עשיטסימ ס'יקסנַא

 ןשינעילַאטיא ןטנענימָארּפ ַא ןופ זיא עכלעוו

 ןרָאװעג טעברַאַאב רָאטיזָאּפמַאק-טנעגיריד

 ןצנַאנ ַא ןוא ערעּפָא רערַאברעדנואוו ַא ןיא

 -עג טליּפשעג ערעּפָא עקיזָאד יד זיא ןָאזעס

 זיא סָאװ ,גלָאפרעד ןלַאסָאלַאק ַא טימ ןרָאװ

 ןופ דערּפשעג רעד ןעוועג גנַאל טייצ ַא רַאפ

 -ימ ןופ רעקיזומ עטסקיטכיוו יד ןשיווצ גָאט

 .םיור ןוא ןַאל

 טָאה ,ןרָאװעג טנַאקַאב ךָאנרעד זיא'ס יוװ

 רָאטיזָאּפמָאק רעשינעילַאטיא רעבלעז רעד

 קעווצ םעד רַאפ "ערעּפָא-קוביד, רעד ןופ

 !רעגנעל עלעיצעּפס ַא ןעמונעגרעטנוא טַאהעג

 עשידיי עטקַאּפמָאק יד רעביא עזייר-סגנושרָאפ

 וצ ןיילַא ידכ ,עיצילַאג ןוא ןליוּפ ןופ םיצובק

 -הניגנ ןשידיסח ןלעניגירא םנופ ןּפעש ןענעק

 רעמ סָאװ ערעּפָא יד ןכַאמ וצ ףיוא לַאוװק

 זיא סָאד ןוא לופסקורדנייא ןוא שיטסילַאער



 ןבעל ןשידיי ןיא הניננ

 ַא ןיא ,גנוננערטשנא רעטסנרע ךָאנ ,םיא

 .ןעגנולעג ךיוא סָאמ רעסיורג

 ערעלוּפָאּפ רענַאקירעמַא ערעיינ יד ךיוא

 טרעכיירַאב דַארג ןדנטיידַאב ַא ןיא זיא קיזומ

 סָאװ ,ןרָאטיזַאּפמָאק עשידיי ךרוד ןרָאװעג

 ןופ ןגיוצעג הקיני-הניננ עטשרע רעייז ןבָאה

 טגָאזעג טושּפ רעדָא לַאוװק ןשינרוטיל רעזנוא

 -יטרַאוװננעק רעד ךָאד זיא .רדח ןשינזח ןופ

 רעד ןיא רַאטיזַאּפמָאק-גנילביל רעטסערג רעק

 -טּפיוה ןוא טלעוו רעשילַאקיזומ רענַאקירעמַא

 ןגיה ןפיוא ןסַאמ עטסטיירב יד ייב ךעלכַאז

 ןב רעד יוװ רערעדנַא ןייק טינ טנעניטנָאק

 סעמעוו ,ןילרעב (לארשי) גניווריוא ןזחה

 טמירַאב לָאצ ַא וצ סעידָאלעמ עטסַאפרַאפ

 ןופ טשימעג ןענייז ענייז רעדיל ענערָאװעג

 ךָאד .ןעמַאזוצ רענעט עשידיי ןוא עדמערפ

 -עג טינ ירמנל ןענילרעב נניווריוא סע טָאה

 ןטיירב ַאזַא ךיז רַאפ ןטערטוצסיוא טרעטש

 רענַאקירעמַא ןשיטילָאּפָאמסָאק ןשיוװצ געוו

 רעטסרעלוּפָאּפ רעד רָאנ טינ ןרעוו וצ ,קלָאפ

 ,רָאטיזַאּפמָאק רעטסכייר רעד דיוא עקַאט ןוא

 ןטסערג םעד רַאפ ןרעוו ןפוררַאפ וצ דיוא רָאנ

 -ויטקודָארּפ ןוא רעגניז סקלָאפ ןשיטָאירטַאּפ

 טבילאב ענעפאשעגייינ יד ןופ רעקיזומ ןטס

 ךָאד סע זיא .רעדיל רענַאקירעמַא ענערָאװעג

 סָאװ טנידרַאפ סָאװ ,טקַאפ רעקידעבעל ַא

 רעגַאקירעמַא יד זא ,ןרעוו וצ םסרופמ רעמ

 המסחלמ טלעװ רעטצעל רעד חעב טָאה ײמרַא

 ייוומ ןשידיי ַא ןֹופ טיזזמ רעד וצ טרישרַאמ

 .ןזח ןטידלטעטש ןײלק ט ןופ ן}ז ט ,רעק

 רַאפ רענניז סקלָאפ סְלַא ,ןילרעב גניווריוא

 ,רעזנוצ םוקילא וצ ןכילנרַאפ טרעוו ,עקירעמַא

 םעניילק ןשידיי םנופ רענניז-סקלָאפ רעד

 ןיא דיישרעטנוא רעד .םיל רבעמ לטעטש

 -ַאב ןעגנופַאש ס'נילרעב סָאװ ,םעד ןיא רָאנ
 רענַאקירעמַא ןכייר ןפיוא טונ רעייז דיז ןלָאצ

 -ענ טבעלעג טָאה רעזנוצ םוקילא ןוא ,קרַאמ

 -נַא ךס ַא יװ ,טיונ ןוא טייקמירַא ןיא דעב

 סע .טייצ ןייז ןיא רעלטסניק עשידיי ערעד

 טרעה ןעמ ןעוו שיטסַאטנַאפ סיוועג טגנילק

 -עמַא סעלב דַאנ, ,סנייז דיל ןייא זיולב זַא

 םענייר טכַארבעגניירַא ןענילרעב טָאה ,"ַאקיר

 רעדָא .רעלַאד טנזיוט טרעדנוה רעביא חוויד

 ןייז ןופ סיטלַאיַאר יד ןופ זיולב ,רעסעב דָאָי

 םיא זיא "סיַאקס ולב , םליפ םעד וצ קיזומ

 ןופ רעמ טייוו ןעמוקעגניירַא טציא זיב ןיוש

 ךס א ריוא ןענייז ױזַא ןוא .רעלָאד ןָאילימ ַא

 טכַא רעכעה ענייז ןופ ערַאבלָאצּפָא ערעדנַא

 ובָאה סָאװ ,סרעגַאלש ענעבירשעגנָא טרעדנוה

 סֶּלַא ריוא טכַאמענ טמירַאב קרַאטש ױזַא םיא

 רענידראפ טלענ עטסערנ יד ןופ רענייא

 .עקירעמַא רעכייר רעד ןיא רעקיזומ יד ןשיווצ

 סָאוו ,גנוניישרעד עקידריווקרעמ ַא רָאנ

 ךיוא זַא ,ןרעוו וצ טנַאמרעד טרעוו ָאד זיא

 רעטַאעט שידיי רעדָא דיל סקלָאפ עשידיי סָאד

 ןַא ןיא ןרָאי ערעטצעל יד רַאפ זיא גנַאזעג

 -עננייא ןוא טעברַאַאב סָאמ רענעעזעגנָא
 קיזומ רעשידיי-טינ רעד ןיא ןרָאוװעג ןסָאלש

 קרַאטש ןוא טנעניטנַאק רענַאקירעמַא ןפיוא

 עניימעגלַא יד ןשיוװצ דיוא ריז טריזירַאלוּפָאּפ

 .ןסַאמ ערעטיירב

 נײמעגלַא יד ןופ יו ןעד סע זיא גנַאל יו

 רעביא סליװעדַאװ ןוא סעיצנַאטסדָאידַאר

 -גָאט ןענייז עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ץנַאג

 לָאמ עקילָאצמוא ןרָאװעג טרעהעג ךעלגעט

 -סקלָאפ עשידיי ענערָאװעג רעלוּפָאּפ עיינ יד

 ,אש, רעדַא ,/ןייש וטויב רימ יב; :ךעלדיל

 טראפ עקשָאי ייוו יוא, ,"טיינ יבר רעד ,אש

 ערעדנַא ייר ַא ןוא "עניזוק ענירג יד, ,"קעווא

 סָאװ ,םרָאפ-זעשזד ןיא ךעלדיל עטעברַאַאב

 -ירעמַא ןפיוא ןסירעגנָא קרַאטש ױזַא טָאה

 .טנעניטנָאק רענַאק

 םעד ןענַאמרעד וצ יאדכ זיא בנא ךרד

 טַאהעג ןיא סָאוװ ,טנעריצניא ןשילַאקיזומ

 ןכלעוו ןופ ,לדיל ןטשרע ןרעביא ןעמוקעגרָאפ

 רעטנַאקַאב רעד ןעוועג זיא רעסַאפרַאפ רעד

 ,עדנוקעס םולש ,רעקיזומ-רעטַאעט רעשידיי

 רַאפרעד ןעוועג הכוז רעטעּפש טָאה רעכלעוו

 טייצ רעצרוק ַא רַאפ ןרעוו וצ ןפורעגסיורַא

 ראפ קיזומ עשידיי ןביירש וצ דואווילַאה ןייק

 -רעד רָאנ זיא'ס יוװ .סמליפ-גנאלק עלעיצעּפס

 סָאד ןעּפ עשילַאקיזומ סעדנוקעס ןופ ןעניש

 הלוע ךיילנ זיא סעכלעוו ,?דיל עטנַאמרעד

 ירַאלוּפָאּפ רעקרַאטש ַאזַא וצ ןרָאװעג הלודנל



 ןילרעב גניווריוא ןוא 1 טקרַאגרַאמ ַאמורט

 יירעמא םענעזעטעג ןופ רעטכאט ,ןַאמורט טערַאגרַאמ ןירעגניז רעד ןופ דליב

 רַאפ עיציטעפער ַא יב ןילרעב גניוריוט טימ ,ןאמורט ירעה טגעדיזערפ רעבַאט

 עסירעמא וצ טולאס רעשילאטקיזומ א -- 1991 ויא גנולעטשרָאפ עיזיטעלעט ַא

 .רָאי 09 ןרָאטעג יאמ ןיט זי ןילרעב גניוװריוא .סעיציזָאּפמַאט סנילרעב טימ

 טיקליטעט עשילאטיזומ עטיראי-ּפס ןײז וָאטעג טרעײפעג זיא רָאי ומ האפ

 ,עטירעמא ןיא

 ,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ץנַאנ רעביא טעט

 טינ סע טָאה רעירפ דיל רעדנַא ןייק סָאװ

 ןעמוקעגסיױרַא טמאזענמוא זיא ,ןעוועג הכוז

 ,עסערּפ רעד ךרוד העיבת ןוא הנעט ַא טימ

 -עמ יד זַא ,עדַאנַאק ןופ ןזח רעטסואווַאב א

 -רַאפ ַא ןופ ענייז רָאג טנורג ןיא זיא עידָאל

 טימ רךָאנ עיציזַאּפמָאק רעשיגרוטיל רעטסַאפ

 ןופ עגעלָאק רעטייווצ ַא .קירוצ ןרָאי

 םינּפַא דיז טָאה רעכלעוו ,רעגַאל-םינזח רעדַאנ

 -בוּפ לסיב רעד ןיא ןעוועג אנקתמ קרַאטש

 ךרוד ןעמוקַאב טָאה ןזח רענעי סָאװ ,יטיסיל

 רעד זַא ןגייצרעביא וצ טימַאב דיז טָאה ,םעד

 ו
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 ןּבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 ןופ רָאנ טמאטש דיל םנופ וויטָאמ-טייל

 ןיא ויטַאטישטער ַא ס'טַאלבנעזַאר עלעסָאי

 ."לר רפעמ ימיקס/ ?יה

 ןיוש ךָאד סע זיא ןייז טינ לָאז דַאז יד יו

 ערערעמ ןיוש ןיא ןוא שדה רבה ןייק טי

 -ַאב רעירפ ךיוא ןיוש ןבָאה רימ יװ ,לָאמ

 עשילַאקיזומ ןופ ןרָאװעג ןזיוועגנָא ,טנָאט

 ןטייצ עטלַא יד ןיא יו ױזַא זַא ,ןטעטירָאטױא

 יד טסולפנייאַאב קיזומ עזעינילער יד טָאה

 -נייא ,רעטעּפש טָאה ױזַא קיזומ עכעלטלעוו

 עשינזח יד ,טייצ רעזדנוא ךיוא קידנסילש

 סָאמ רעדנטיידַאב ַא ןיא ןעוועג עיּפשמ הניגנ

 -עמ יד ןוא ,דיל סקלָאפ ןשידיי םעד ףיוא

 -נגייא ןענייז רעדיל עשידיי עליפ ןופ סעידָאל

 עכלעוו ,"הניננ רעשינזח ןופ רעדניק, ךעלט

 ייז טכַאמעג ןוא טעװעדַאהעגסיוא ייז טָאה

 .קידנעטשטסבלעז

 טימ ןעעשענ דיוא ןיא עבלעז סָאד ןוא

 רעשידיי רעד ןופ סעצָארּפ סננולקיװטנַא םעד

 ,ןעדַאפדלַאג ןופ קידנביוהנָא ,קיזומ-רעטַאעט

 ןוא ,עטערעּפָא רעשידיי רעד ןופ רעטָאּפ רעד

 ,יקסוװעשַאמָאט ,ָאקסעלוגָאמ טימ רעטעּפש

 ןעיד ןטצעל םוצ זיב ערעדנַא ןוא גרעבסָאלש

 ףסוי ,ןרָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט עשידיי ןופ

 ,ןטקודָארּפ-םינזח ייז ןענייז עלַא .יקסנישמור

 עשילַאקיזומ עטשרע עמַאס רעייז ןבָאה סָאװ

 -ייז ייז ואוו ,רדח ןשינזח ןופ ןניוצעג הקיני

 םיררושמ ןעווענ טננוי רעירפ רעייז ןיא ןענ

 .םינזח ןופ ןיז רָאג רעדָא

 לקיטרַא ןַא םענייז ןיא ,עדנוקעס םולש

 ךיוא טביירש ,("ןינע ןבלעז םעד רעביא

 :סערעדנַא ןשיווצ

 יד טַאהעג טָאה סָאװ ,סולפנייא ןייא,
 רעשידיי רעד רעביא העּפשה עטסמַאזקריוו

 וצ ףיוא טינ טרעה קסָאו ,קיזומ-רעטַאעט

 -יזָאּפמָאק-רעטַאעט ןשידיי םעד ןריריּפסניא

 ,טייצ רענעי ןיא יװ טקנוּפ טנייה -- רָאט

 םעד טניילעג טָאה ןעדַאּפדלָאנ םהרבא ןעוו

 -ַאעט א רַאפ טנעמַאדנופ םעד .,ןייטשדנורג

 .קיזומ עשינזח יד זיא -- ןדיי רַאפ רעט

 -ופ יד ןוא לוש רעד ןופ סולפנייא רעד;

 -ענּפָא טינ לָאמנייק ןיא קיזומ עשיגרוט

 ןוא רעטַאעט ןשידיי ןיא ןרָאװעג טכַאוװש

 -ַאעט ןשידיי םעד ןרָאװעג סאמנ טינ דיוא

 .רעכוזַאב רעט

 -ַאעט ןשידיי םעד תבוטל ןעוועג זיא סע,

 ,וצרעד טכַארבעג טָאה לַאפוצ רעד סָאװ ,רעט

 -נואווצעג ןייז לָאז רעטַאעט עשידיי סָאד זַא

 ןוא לוש רעד ןופ ןרעוו טסולפנייאַאב וצ ןעג

 ןפַאשעג טָאה קיזומ ןימ רעד לייוו ,תונזח ןופ

 -ענ שידיי ַא דיל-רעטַאעט ןשידיי םעד רַאפ

 ."םיקולא-םלצ ַא ,ףוצרּפ ןשידיי ַא ,טלַאטש

 :סיוא רע טריפ סולש םוצ

 -טסעפ לָאמ עלַא רַאפ לָאמנייא ריִמָאל,

 ןרָאװעג ןריובעג טינ ךָאנ זיא סע זַא ,ןלעטש

 ןייז לָאז סָאװ ,רָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט רעד

 רעד טימ הניגנ ןיא ןטסעמרַאפ וצ דיז חוכב

 -יפ רעלענָאיצידַארט רעשילַאקיזומ רעסיורג

 ןבילבעג זדנוא ןיא סָאװ ,השורי רעשיגרוט

 "!וניתובא תובא ערעזדנוא ןופ

 םעה ףיוא .שפוײא השסששאטשש הע (+

 יאנ אשש (שטש ..טיו6ש יעטאטטש שש =

 י09850) טאאק עצ



 עדנוקעס םולש

 ןינלא מס ןתנ

 ;הנופעפ םולש

 נָאט וצ טנייה זיא רעכלעוו ,עדנוקעפ םולש

 ןטנעניריד עטסטנענימַארּפ יד ןופ רענייא

 ןלארָאכ-לאנָאנַאניס ןפיוא ייס עקירעמא ןיא

 ,דלעפ ןלארטאעט-שידיי םניא ייס ןוא טיבעג

 -נאסקעלא :דנאלסור ןופ רענעריובעג ַא זיא

 .עינרעבוג רענָאסרעכ ,קסווָארד

 היטנ עסיורג א ןזיוװעגנפיורַא זייוודניק ןיוש

 ןראפ טנוואדענ ןיוש רָאי 12 וצ .קיזומ וצ

 ,דומע

 ךיז רע ןיא עקירעמא ןייק גנוי קידנעמוק

 -עּפש .לדנזח רעטבאגאב סלא םש הנוק ?ענש

 ןופ טוטיטסניא-קיזומ ןיא טרידוטש רעט

 ןוא גלָאפרעד ןייז .טעטיזרעווינוא איבמולָאק

 ענייז קנאד א ךיז טסקאוועצ טעטירַאלוּפָאּפ

 -יפ ראפ סעיציזָאּפמָאק ענעפַאשעגנ עכיירלָאצ

 .רעמ ךָאנ רעטאעט ראפ ןוא עינרוט

 רָאטנַאק ידע ץראווש סירָאמ

 רעטמירַאב-טלעוו ,רָאטנַאק ידע ןוא רעטַאעט טסנוק ןשידיי ןופ רָאטקעריד ,ץראווש סירָאמ

 רעטשרע רעד :םיררושמ ןעוװעג טננוי רעד ןיא ייז ןענייז עדייב ראטס-עיזיוועלעט ןוא-םליפ

 ייב - - רעמייווצ רעד ןוא ,ןיראמזאר ןרהא ןזח ייב ,טננענ רענילַאװ ןיא ,םייה רעטלַא רעד ןיא

 .דייפ טסיא רעקרָאי וינ רעד ןיא ןזק א

 ןקירָאי-ספ סרָאטנאק טימ תוכייש ןיא ןעגנורעייפ עסיורג ןעמוקעגרַאפ ןענייז סנטצעל

 -לעזעג ןוא רעלטסניק סלַא ראליבוי ןגעוו ןעגנוצַאשּפָא ליפ ןענישרעד ןענייז סע .גָאטסטרובעג

 .לארשי תנידמ רַאפ ענייז ןעגנוטסייל יד ךיוא ןענייז קידנטיידַאב .ןקסע רעסיורג רעכעלטפַאש



 בג ורעל יא אכינב  ןגעװ ןעמנוניימ

 ןגעוו (רעדנעל ייר א ןיִא) עפערּפ רעד ןיא טכעלטנפעראפ ןעלקיטרא לָאצ ַא ןופ

 ערב ,1989 ןיא ןענישרעד ,"גנובעלפיוא

 ןוא רעשרָאפ ןגנוי ןטנַאקַאב

 ןעגנונעכייצרַאפ עשירַארעטיל

 (=ןמש .ג ןופ

 6 .עעטבעקמיװש  תאשיעע טי טאש 8

 יעהאצשש .אטטאהאט .ט99 יא אש יט

 ןופ עטכישעג עדנסַאפמואצלא עלופ ןייק

 טשינ ךאנ טנייה ןיב ןיא .הנינ ןוא תושוח

 עקירנעב-10 סָאד קידנטכא טינ ,ןשנישרעד

 יבצ םהרבא נָאלָאקיזומ ןטמירַאב ןופ קרעוו

 -ַָאר .ש .פָארּפ ןופ קרעוו יד ןוא ןָאסלעדיא

 -ובַאר לארשי ,יקסווָאקדולאז והילא ,יקסווָאז

 ;1940 -= שידיי ,"ןדיי ייב קיזומ,,) שטיווָאנ

 תודרלות, ,סירעה םייזז .רד ,(1992 -- שילננע

 ייז .ערעדנַא ליפ ,ליפ ןוא ,"לארשיב הניננה

 -נַא רַאפ ןזָאלענרעביא ץלַא ךָאנ ןבָאה עלַא

 ..רדנתהק םוקס/ א ערעד

 טסנוק עטשרע עמַאס יד ןופ זיא הניננ

 -נעטש רעבירעד זיא עמעט יד .ןעננולקיװטנַא

 ןדעי ראפ טביילב סע ןוא שירפ ,יפ טר

 קיזומ רעדעי .ןייז וצ שדחמ סָאװ:-סעּפע

 טרָאו לענינירַא יינ ַא ןבָאה ןָאק רעשרָאפ

 ,ץינלַאטס .נ (ָאטנַארָאט) ריע-ןב רעזדנוא ןוא

 ןיא החמוָמ ַא ,ןרקח קיזומ ןוא ןזח ַא ןיילַא

 םענרַאפ ןוא רענייטש ןייז ףיוא טָאה הניגנ

 -רעדָאמ ןופ עידוטש רעד טָא וצ ןגָארטעגיײיב

 -קיוטנַא-הניננ עטסעיינ יד ןוא תונזח רענ

 ןדנוא רע טריפ שיּפַאקסָאדיײלאק .ןעגנול

 רָאנ ואוו ,ןטנעניטנָאק ןוא רעדנעל רעביא

 :.ענעט, ץיא 1993 שא טכעלטנפערַאפ (*
 רעשידיא רעד, ;לאערטנַאמ ,"רעלדא רעד

 האי יע ."א הטח .אטאאהשאש .יטשאטשעשא
 .עסיסטעמ ,"געװ רעד. טא
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 -הניננ , נעל

 םנופ עיזנעצער א ןופ רוציק א ָאד רימ ןעגנ

 .ןמש ןמחנ ,רעלעטשטפירש

 .גנוקריווַאב ןוא העּפשה טָאה הניגנ עשיריי

 עטלַא יד ןיא ןענייז ,טנַאקַאב יוװ ,םינזח

 היא האק .םשנניז ויקב טינ ןעװענ ןטעיצ

 םעד ןענַאמרעד וצ נונענ .םינטייּפ ,רעּפַאש

 -עג) יסוי ןב יסוי ןזח-ןטייּפ םעד ,יאני ןטייּפ

 רזעילא 'ר ;(טרעדנוהרַאי ןטכַא ןיא טבעל

 -קה? ןופ רבהמ) קחצי ןב ריאמ 'ר ;רילקה

 הקיהק רעד ןיא רובצ חייש .חק תומר

 ןופ קחצו ריב ןעטש הר ;(סמנאוו הוימליוו

 ץ"ש קחצי ברב רזעילא 'ר ;(ץניימ) ָאצנענָאמ

 ןענַאמרעד םיקסוּפה ילודנ יד ןעמעוו ,יולה

 -סיוא זיולב ףיוא .ערעדנַא עקילייצמוא ןוא

 ,םינזה םינטייּפ יד ןופ ןעמענ יד ןענעכערוצ

 -רַא רעדנוזַאב ַא ןבָאה טפרַאדעג ןעמ טלָאװ

 .לקיט

 -עג טכַארטַאב זיא לוש יד יװ גנַאל ױזַא

 עקיזָאד יד טָאה ןוא שדקמ םעד רַאפ ןרָאװ

 תונזה טָאה ,תובישח טימ ןנָארטענ ןיורק

 .ןָאנביױא ןַא ןעמונרַאפ

 טָאה "ננובעלפיוא-הניננ, ןופ רבחמ רעד

 םוירעטירק םעד טָא ןזייװַאב וצ טימַאב דיז

 -רעה יד טכַארבעגסיױרַא דעלנעמ טייוו יו ןוא

 ןוא טייצ רעזדנוא ןיא תונזח ןופ טייקכעל

 תיב יוװ גנַאל ױזַא ,תונזח ןופ טפנוקוצ יד

 .ןבעל ןשידיי םעד טניישַאב הנומא ןוא תסנכה

 גנואוושפיוא םעד טהירַאב ץינלַאטס ןזח

 -לא ןיא ייס .ןראי עטצעל יד ןיא הניט ןופ

 טיג רע .גנַאזענ ןלַאוטיר ןיא ייס ,םעניימעג

 עיציזַאּפ הניגנ רעד ןופ גנוצַאשּפָא עיונעג א

 יד טימ ןדנוא טנעקַאב רע .גָאט וצ טנייה

 טימ ,טייצ רעזדנוא ןופ ןרָאטיזָאּפמָאק-םינזה

 -ער ןפיוא קרעוו עשילַאקיזומ ןופ עפש רעד
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 -ַאב קידנעייז החמומ ַא יװ ,טיבענ ןזעיניל

 רעפעש יד טימ ייס ,קרעוו יד טימ ייס טנַאק

 -עג שיגרוטיל ןופ טיבעג ןפיוא קרעוו יד ןופ

 טימ ,הניגנ סקלָאפ ןוא רעשידיסח ןופ ,גנַאז

 ,םינזחה ילודנ ןוא ןרָאטיזַאּפמָאק עטסרעמ יד

 -ָאד ןייז ןיא ןעמענוצמורא ןזיוװַאב רע טָאה

 -טנגייא זיא סָאװ) רושָארב רערעסערג רעקיז

 ערעטיירב ַא ,קרעוו ןייז וצ ריפניירַא ןַא ךעל

 ןופ ןזַאפ עלַא (ןדיי ייב הניננ ןופ עידוטש

 ןזָאלוצסיוא טינ ייברעד ןוא ןפַאש ןשינזח

 ןוא ןטסינַאּפמָאק עלַאינעג ,ןטנעגניריד-לוש

 .גנַאזעג ןשידיי ןיא תוחוכ עדנעפַאש ערעדנַא

 :;ןזַא ,טגייצרעביא זיא רע

 ץיולאמפ ןתנ

 םניא עזָאפרָאמַאטעמ ענעמוקעגרָאפ יד,

 ,ןביולג ןוא טומ םעד טקרַאטש ןבעל ןשיריי

 ןביוהוצסיורַא ןקריווַאב קירעהעג לָאז'ס זַא

 -שידיי םעד דיוא ָאווינ ןרעדנַאדץנַאג ַא ףיוא

 -לוש רעכלעוו ןופ ןזעוו-סגנופַאש ןשילַאקיזומ

 לייט רעלַארגעטניא ןַא םדקכ ןרעוו זומ הניגנ

 44 21/ רעמ דאנ טינ בוא

 הניננ רעשידיי ןוא תונזח ןופ רעבָאהביל

 ןבָאה ןוא "גנובעלפיוא-הניננ;א ןענעייל ןפרַאד

 ןיא ךיוא "לארשי ןמלא אל, ןופ האנה יד

 .הניגנ

 לארשי תנידמ ןיא הניננ ןוא תונוח ןגעוו

 (1989) ירושנ .ש .מ ןופ ווירב ַא

 (טצריקעג)

 .ב"ישת ,לולא א"י ,םילשורי

 רפוסהו םסרופמה ןזחה דובכל

 .ָאטנַארָאט ,ץינלוטס ןתנ

 :טניירפ רערעייט ןוא רעביל

 רעביל רעייא רַאפ רעייז ךייא קנַאד ךיא

 טָאה ריא סָאװ ,"ננובעלפיוא-הניננ,א הנתמ

 רימ רַאפ ןעוועג זיא סָאד .טקישענוצ רימ

 רבעמ טלעוו-םינזח יד ןופ סורגנ רעקידעבעל ַא

 עקירעמַא ןיא תונזח סָאד זַא ,טזייוו ןוא ,םיִל

 טבעל סָאװ ןינע ןַא ךָאנ ןיא עדַאנַאק ןוא

 טייצ וצ טייצ ןופ םוקַאב ךיא .טפַאש ןוא

 רעביא עקירעמַא ןיא טניישרעד סָאװ ,דוב ַא

 רימ טיג סָאד ןוא ןוויטַאטיצער רעדָא תונזח

 -רָאפ ןיא לארשי דנַאל ןיא ָאד לייוו .טומ

 -עג ןייק טינ ךָאנ תונזח ןופ ענַאל יד קיפיול

 {|(+=| .ענעביוה

 -עלפיוא ןַא רַאפ קרַאטש רָאג ףמעק ךיא

 ןיק טינ ןיא סע ןוא .ַאד תונזח ןופ ננוב

 -נדיי עזעינילער עניה סָאד .ףמַאק רעטכייל

 ןצַאשוצּפָא קירעהענ טינ רָאנ טייטשרַאפ םוט

 ךיא .קיזומ רעטלַא רעזדנוא ןופ טרעוו םעד

 ,טפירש ןוא טרָאװו ךרוד ףמַאק םעד ריפ

 סע ,ףליה ליפ ןייק טינ ךָאנ ךיא בָאה רעדייל

 -עלבָארּפ עדנגנירד ערעדנַא ךָאנ ָאד ןענייז

 םדוק :גנוזעל עקידלַאב ַא ןרעדָאפ סָאװ ,ןעמ

 תונזח עכעלטייהנייא ןַא ןעמ טפַאש יו לכ

 דרפס חסונ םעד ןפַאשּפָא ןוא תודע עֶלַא רַאפ

 .הניגנ רעשיגרוטיל רעזדנוא ןיא זנכשא ןוא

 טלעוו ַא ןפורנעמַאזוצ ןפרַאד טלָאװ ןעמ

 .םעד ןגעוו טסנרע ןריטוקסיד ןוא ץנערעפנָאק

 ןיא טקעלַאיד ןופ ענַארפ יד ךיוא זיא סע

 םעד ןכערּפשסיוא ןזח רעד ףרַאד יו ,ןענוװַאד

 םעד רעדָא ןקידלארשי-ץרא םעד ,טקעלַאיד

 ךיוא זיא סע .תולג ןיא יוװ ןשיווטיל-שיליוּפ

 -טעבעג יד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןופ ענַארפ ַא

 -ייא רעמ רעדָא שילַאטנעירָא רעמ ,ןוויטָאמ

 -נָאק רעדָא ,םרָאפער רעמ :;רעדָא ,שיאעּפָאר

 עקיטכיו ַא רעייז זיא סָאד .וויטַאוװרעס

 רעמ ןפַאש ןפרַאד ָאד ןלעוו רימ .ענַארפ

 .תונזח ןיא סעשילַאטנעירָא

 ןרעוו ףרַאד קימטיר ןופ ענַארפ יד ךיוא

 .ןדישטנַא



 ןבעל ןשידיא ןיא הניננ

 ךַאװש נונענ רָאנ ָאד רימ ןענייז רעדייּל

 ףור ַא טימ ןעמוק וצ ןענַאד ןופ זיולב םוא

 טימ .רָאפנעמַאזוצ טלעוו ןקיטיונ אזַא ןנעוו

 -נָא עשינוח ריוא ןוא עדַאנַאק ןוא עקירעמַא

 ,רעדנעל ערעדנַא ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עדנריפ

 -ַאער וצ סע רעטכייל דס ַא ןעוועג סע טלָאװ

 ןדַאלנייא ןפרַאד רעכיז טעוװ ןעמ .ןריזיל

 ןוא םינזח עשידרפס יד ןופ רעטערטרַאפ דיוא

 ןגָאז וצ ןבָאה ייז סָאװ ןרעה ןוא ּםינמיּת

 .ןרעדָאפ ןוא

 ךיוא טכַארט ַא טנייה ןבענ ףרַאד ןזח ַא

 ליפ טנעקעג ךיוא טלָאוװ ךיא .לארשי ןנעוו

 .גנודניבראפ עקיטיונ יד ןפאש ןיא ןפלעה

 רעלעיצעּפס ַא ןריטסיזקע ןפרַאד טלָאװ סע

 עזעינילער רַאפ גנורינער רעזדנוא ייב טמַא

 -טנַא ,תונזח רַאפ רַאנימעס ַא ןדנירג ,קיזומ

 -נֵא ,ןגָאנַאניס רַאפ ןדָאכ עזעינילער ןעלקיוו

 -נָארּפ-קיזומ עשיגרוטיל עטנענַאמרעּפ ןטלַאה

 .װ .ַא .א "לארשי לוקא ָאידַאר ןיא ןעמַאר

 -יפ ,ןָאט וצ םעד ןנעוו ליפ ,ליפ ָאד זיא סע

 ,ןזייוַאב דיתע רעטנעָאנ רעד סע טעװ טכייל

 רעד רעבָא ,ןינע ןקיזָאד םעד רַאפ ליפ וט ךיא

 .םַאזננַאל וצ ןוא רעווש ןָא טיינ סעצָארּפ
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 ןוא עקירעמַא ןופ עיצַאזינַאנרַא-םינזח יד

 -נעטש ַא ןבעגסיורַא טפרַאדעג טָאה עדַאנַאק

 -ענ טָאה סע יװ ,לַאנרושז ןכעלטַאנַאמ ןקיד

 ןיא ןאמרעש סחנּפ ןוח טייצ רענייז ןָאט

 -ַאנרושז ןופ גנוקריווטימ רעד טימ עשראו

 -רָאי א תוחּפה לכל רעדָא ,יקסווָאקאלימ טסיל

 .תונזח רעביא דוב

 יד רעביא ךוב א טציא דיז טקורד ָאד

 ,זיא סָאװ ,ןמאנ .5 .י ןזח ןופ ארקמה ימעט

 טמענ סע .קרעוװ קיטכיוו רָאנ א ,יתעד יפל

 .ד נת ץנאג ןופ ארקמה ימעט יד םודַא

 -מַאזקרעמפיוא רעייא רַאפ ךייא קנַאד דיא

 עטקישענוצ רעייא ןזעלענ בָאה ןוא טייק

 ןבירשעג ןייש זיא סע .קיטכירפיוא עידוטש

 ךייא שטניוו דיא .ןָאט ןעמערַאװ ַא ןיא ןוא

 ,ןעגנומענרעטנוא ערעייא עלַא ןיא נלָאפרעד

 -קיזומ ןוא רעוטפיוא םינזח עֶלַא סורג ַא ןוא

 .ןטַארעטיל

 וצ ךיז טרעה סָאװ ,טניירפ רעייא רימ ןופ

 רַאפ טוט ריא סָאוװ םעֶלַא וצ םַאזקרעמפיוא

 .עקירעמַא ןיא תונזח



4 

 יא די 5



 רעד-י'כ ןיא ןראוכט

 טייהנעננַאנרַאֿפ רעטנעַאנ ןופ



 5 ץינלאטּס ןתנ 26

 יי

 1926 ענליו ןזָאלרַאּפ ןיימ ייב וויזירּפ םוצ

 ואקשטוטס סוסג טימ רבחמ םנופ דליב טנגוי

 (הידנעיײטש) יטציוועסוק השמ ײדארּפש רעשידיי רעד ןופ רצוא , ןופ רָאטיױא

 .ןעוטקג שש יטרלאטפ ותש :סטכער ןפ טקירוצשי)

 עגיר ןיא ךוזַאב ַא ייב יקציוועסוק השמ ץדַאנַאק ןיא

 טציאש ,רעטלט לארשי :סטכער ןופ ץידנעײטש

 ,עגנ8א?2 367 ,עקירבא ,גרוטבסענאהַאי שא טס ןעמונעג ,דניטסראד בקעי טימ ועמאזוצ דליב

 ןיג ןץא טציא) ןזח רעװקסַאמ רענעזעװעג ןהאה רימ ראש .טששטא טא 929 6

 .1930 ,יטציוװעסוק השמ :קידנציז ,(סראי .ןטמט תונזח ןעמונראפ עדײב ותעשב
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 ךוזאב א סענײז ײב ,טס'טאטש רעגליװ רענעזעטעג ,6ססניל) ה"ע ןאמשרעה יכדרמ

 לוש :ראכ רענליו ןפ ןזח ןטימ טריפארגאטַאב ,1931 ןיא עקירעמא טמ

 (קראי יג יט טציא) ןײטשדלאג בקעי

 רעקיראיגנאל ,61942:1981) יטסנול לסײס

 ,סעטאילביב -השארטס ןפ ראטעטאילביב

 רעשיפארגאנטע-שיראטסיה ןופ ראטערטעס

 -ראפ א םיריש ליפ ןבירשעג .טּכאשלעזעג

 ןטעפהא הטש 98 הגאולהיה שיש טו רןשאאא

 םעד ןבעגסיורא םוצ טסריװעגטימ ליפ טָאװ

 -םאס ןח ןפ ו192ד יא סטנּפ ןשילטטיזטמ

 .ײטשנרעב .מ .א רָאטיזַאֿפ

 -שיאיירבעה ,(1934-1853) במָאלַאג ןסינ יבב

 עש גע יא עט היאאש טעש העפי. וש השוש ש6=*

 = "טאש גא= הטעוש -ט"טאש העפ-א טףהעט

 -עיגָאמראה טא "הי תרחמזא ,רעטסיימ גנאזעג

 לעב רענליוװ ןופ סעיציזַאּפמַאט טימ ערעל

 ישיאא היט שיק טפעיה א טשטשיט אט טיטאיוו

 ןא עיראעט-טיזומ א לדיפ וליפש טנרעלצג

 .ץיזומ ןופ רערעל א ןרָאטעג ןײלט רעטעּפש
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 סולושזד ראטסָא טנעגיריד -- סטכער ןןפ טידבטיז .1949 טרָאי ויו יא טביסמ רעשיוזח א ײב

 :טםיגזחה תדוגא ןפ .זוערפ) גנילטשרע השמ ןח ןוא .סרמ ,יקציװעסוט השמ רזח .יורפ טא

 טנעגיריד :סטכער ןופ טידנעײטש .ןאמרעש םהרבא ןזח רעטָאּכ ןײז טימ ןאמרעש והילא ןוס

 .יורפ טא שטיװַאקסע לדנוז ןזח ,ץראטש בקעי ןזח ןוא .סרמ ,ץינלַאטס ןסנ וחס ,ךאלאװ עשווי

 לארשי טפ טסירגאב טרעװ יקציוװעסוק השמ ןזח .1990 ,יטיס טיטנַאלטַא יא ץנערעפנאפ א ײב

 ןובירט גשיטסינשיצ ןטסואװאב ןופ א (סטכער ןופ קידנציז) תרש השמ רעטסינימ ןרעסױא

 רעגאקירעמא רענעזעװעג ,יוטנעגראמ ירגעה זיא רעטנעצ ןיא .(סקניל) ןאמרעטוצ ךורב

 ,רעטסיגימ טנַאניפ
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 ןטשרע שיז ײב יקציוװעסוק השמ ןזח םינפ לבטמ זיא דנאבראפ-םיוזח רעגאטיש ןופ עיצאגעלעד

 הטשמרה7אט . .א'השסערּפמיא טשײז טפ געטטײלגאב שא ,.ן990 טָאטש שא ךשאב

 סנעמעװ ,רעטסעשגָאב באז רַאטיזַאּפמַאט-רושס

 גלאפרעד טימ ןרעװ ןעגנופאש עשיגרוטיל

 ןיא רעלטסניטידומע עטסערג יד ןופ ועגניזעג

 שארב יקציװעסוק השמ סח טימ טײצ רעזנוא



 1 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 טרעדנאטעגסיוא ןבָאה רערילגטימ עטסרעמ יד .1948 ועמונעג דנאבראב םיוזח רעניװ ןופ דליב

 -עטעג .השטשצעקרַאש .7 טא ײר רעטשרש ןט רעטנשט שא טירגציו .רעדצע7 עצעהישרטאפ 6

 .לָאערטנַאמ יא טציא ,שאר בשוי רענעז

 רענעזעװעג ,ל"ז ,יקסגיװעל ףסוי-םהרבא טעטש א 25 רעטסיט פשט שא
 רטפנ .רנאלַאה ,גאאה טּפ ראטנאט-רעביוא

 עיגראפילאט טא טצטיא
 .1934 ,לָאערטנַאמ יא ןרָאטעג



 דנַאלגנע וינ ןופ דנַאברַאפ-םינזח

 לעשיק .ט ,דאגראב .ב ,גרעבכיוה .ג ,טיגשאטאפ .מ ,טאדיװאד .ש .טידנציז סטניל וצ סטכער ןופ

 ,יטצעװאזאמ :ל ,טמטסאסח .ד ,סטופ .ס ,טסריוה .ה יסידנעײטש ײר עטײװצ עמו שש י טש

 יהעקהטטש 0 שוא גהטבסקראט

 עדירָאלּפ ,ימַאימ ןיא םינזחה תדוגא ןופ עטמַאעכ טּפיױה

 :םעכסאמ .ט נא רעמעלעק .ש ,ננירדלַאנ .י .י ,רעדעפ .ד .2 ;סקניק וצ םטכער ןופ

 ךוב-ייליבוי ןקירָאיפ0 םעד ראפ 194 ןיא ןרָאװעג ןעמונעג ןענייז רעדליב עדייב

 .הדנקו תירבה תוצראד םינזחה תדונא ןופ קרָאי-וינ ןיא ןבענעגסיױורַא



 א

 א

 א

 א

ָא
גר
ַא
ינ
יז
-ד
רג
פו
עּ
 
ןופ
 

רע
טש
רע
 
דיי
 י

ופ
 ן
ער
טכ
 ס
וצ
 
יל
קנ
 ס

יז
נצ
יד
:ט
 
זח
 ן
 ד

אנ
,ח
 
.מ
 
אמ
דנ
לע
 
ע)
ה"
),
 
.א
 
רב
טא
. 

 לג
 ר
 ט

עש
 ר

 מ ּת
 יו

: 

 רג מ

ַא
ענ
טנ
 

 ר
ג
פ
ע
ל
ר
 

 , יז
 36 ר

י
ו
ו
י
ר
 

 רעלדא טנכע

 י

י
ל
ו
י
 

על
עכ
 ר

יי
יד
עש
 ר

 ּו

ט
ע
 

 ע

ס
ט
א
ָ
ל
ג
 

 ר
 ּץ

 העש-ָאידַאר

 ןיא

 :עדַאנַאק

ש
ט
 
 קידנעיי

/: 

 י

 ,שראב

 .ארגא

 ,ָאטנַארַָאט

1936, 

 בעל ןשידיא ןיא הניגנ
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 ףעװעג רעקטהאשטטנסרשפ יא טָא .עֿפטט רער 5 -טיב

 -סעקרא ןשיגַאמראהליפ לארשי ןפ רוטיטרעצנַאט םעד רצּב

 טו שע .טטפטשא שב שיטאבי 6 ;:4950 .עש טמא רש"ש .שט

 ירוטלוס לארשי ראפ דנַאֿפ רעגאטירעמט (טס .זערפ ,ןאמראנ

 0 = טטרצע-טוש .אי:רשאטעהפא = .טא 6" .0 .טע "בעט "טטצא

 טי טשארעא ההאצאעק רשא "עראפ לאפ וטנעג'ריד

 ,טנעגיטנָאט סעד

 םוצ .עהאצאק .,.טאג7אט אראב .פ .י טפ 1992 יא .גגעטטשיטנעזערפ עשילאטיוטמ טלופטהשװ

 :קיזומ א ןופ ןענַאטשַאב זיא םנחמ יד .סעיצוטיטסניא-רוטלוס לארשי ראב דנֲאֹּב רענאטירעמא

 -ראהליפ לארשי ןראפ ןרָאװעג טסישעגרעביא זיט סָאװ ,קרעװ טנזיוט עסינײא טימ טעטַאילביב

 ןעמונעג זיא דליב סָאד .םילשורי ןוא ביבא לח ןיא סעיראטאװרעסנַאס טא רעטסעקרָא ןשינַאמ

 .סקטניל וצ סטכער טפ .לאערטנַאמ טפ לאטַאל טיצ שא ןרָאטעג

 ןטנַָאמרעד םנופ גנולײטּפָא לָאערטנַאמ ןופ .זערּפ ,דליפנעמולב .מ .ל :עדאנאס א לארשי ןופ

 טָאה יטסדאל .מ .דנַאפ ןבלעז סנופ רָאטקעריד רעדאגאטס ,יטסדאל לדנעמ ןוא ןָאראב .ב .י ;דנַאב

 ףיוא רוט רעטסעקרא סלארשי ןופ גנוריזילאער רעד ןיא לֵאר עסיטכיװ ראג א טליּפשעג בגא

 ליסגואק טפיוה ,ןלוג הדוהי
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 ומ ספ ת פ פה ס ס06  מ פ ט9 ס ת 5
 '} + )= לו ועילא

 שיטעגיסניס)

 רעלדניש רזעילא

 שוטה סא אי טאפ" - האי העיט-7 ןופי טפאהא4

 רעסײװ עשוהי רָאטיזַאּפמַאק חס ןופ סיזומ)

 (ה"צע

 -עג ןעגנוזעג ןענײז רעדיל עקיצראה ענײז

 טא .שיופ שא רערצעיט אש ליפ ןטֿפ טאט

 טשירעפעש טראטש טנגוי רעד ריא זיא רע

 טאט א טעטש עטישסשש טא היא .שטעג

 סעלוש יש ןָאטעג טריטפַאדא ענײז רעריל

 טעג טפ יה עמטעטײשהאפ טש3

 רָאדיס רעגניז סטלַָאפ רעטנאקאב רעד

 ידי  אי2 טו טר טצאטעה טאט 'טטהשכעב

 ןעמוגעגפיוא םעראוװ רעײז זיא סָאװ ,"טושל

 .טלַאפ םייב ןרָאװעג

 ןאמגורט .מ .8

 -שי ןיא ןזח טאי לאצ ט טא .עגקיש אלי א

 :ביד סלא ךיוא שירעפעש זיא רע ואװ ,לאר

 .טסינגאּפמַאט טט רעט

 םענעבראטשראפ קיטייצירפ ןיימ ןופ ןז)

 6 יו רמאי ןהאא ררה רעדורב

 ץיולַאטס אנ1סח

 גאגאדעּפ סלא סיטעט ועוװעג ןרָאי לָאב א

 .אע יד ןעצאט טפ .ץיראפ שא רעטכיײד טא

 -עד 1942 ןיא םיא ןבָאה ןטנאּפוטַא עשיצ

 ןיא טכארבעגמואש א ןליוּפ ןײק טריטראפ

 .עקנילבערט ןיא ןרעמאקיזַאג יד ןופ סעבײא

 אב עלופסקורדנײא עצײז ןופ רענײא וצ

 יזַאּפמַאק-זח טיזזמ טסאפראפ טָאה ןדאל

 טרעװ א ,ה"ע יקטסטאטליסאװ בקעי ראט

 ראט עשיר" ףיוש ןעגצזעג גלַאפרעד טימ

 ן(טרעצ

 סירעה .ה

 ןיא העש-ַאידאר רעשידײ טפ רעטלאוװרצאפ

 .רָאי 20 ןטפ דשמב אירעטנא



 287 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ 8

 רעדנירג ,ןרָאטנטשרעג טחצי יר ןופ דליב

 עה וה  ףאעא .ששאש העק-יאיגעאש טאש

 ימטיס רעטנַארָאט ןיא ןרָאװעג ןעמונעג ,לארשי

 א ײב טראפמעל רָאיעמ ןטימ ןעמאזוצ לאה

 .1993 יא טסאג ןבושח ןראפ םיופ חלבס

 -ײא סלא טגנעקרעגא טרעװ ןרָאסנטשרעג

 -ילער ןופ ןרוגיפ עטסנעעזעגנָא יד ןפ רענ

 ךיוא זיא א לארשי תנידמ ןיא בושי ןזעיג

 זיא רע .טגגמ רעשידיסח סלא טנאקאב ליואװ

 תורימז םיענ, םירפס יד ןופ רבחמ רעד ךיוא

 ישרפמו ל"זח ירמאמ טוקלי) "לארשי

 תונוכ לע םסםיגורחאהו םיוושארה םילהחה

 (.םהיתומדטהו םהיתודלוח םע םילהח ירומזמ

 רעטכַאט ,גנאגפיוא האל ןופ הנוחח רעד ײב טריפארגאטָאפ ןרָאטנעטשרעג ץטוּצי 'ר

 .1993 .אטנַאראט .(רעטנעב ןיא) גנטגפיוא טסצי ןיזס ןייז טפ
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 ןײטשדלַאג ןזח ןוא רָאז .ּפָארּפ ט ט וי. 2 ש) ןיז = אפ א = 7: .ז 51 יג .ז י. = ש ש

 .פַארּפ ,סיגלאראפ .ח ,לעטניפראג .ט ,רענסעג . ,לטטגערפ .י ר"ד ברה .סטנ"ל וב סטכער ןטב
 .ןעהאק .ס טא ןאמסטרָאװ .י ,רָאז .ש
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 רעבעגסיורא) ןײטשפארג .מ ,ןאמלעגיז .י ןוס השקחא יע רעש :טס17 רוצ טטפעוװ שב
 .ײטשדלאג .י סח טא ,ץינלאטס .1ג וס ,,"רעטרעזבא שיאושזדא ןופ
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 ןעננוטפי'ר ייװצ  רעדירב יי

 ל"ז ץינלָאטס קחצי םהרבא 'ר

 (רעטָאּפ ןיימ)

 ןגמ4 רעשידיסח רעטסואטאב א ןעװעג

 -טלא לָאצ = .טקפסח לעב השקיצהאוט אש

 :.עגרעביא םיא ךרוד ןעצײז סםיווגינ עשידיסש

 ןופ סטנפ ןשילאטיזזמ ןראפ ןרָאװעג ןבעג

 ,ל"ז ,טיטשנרעב .מ .א רָאטיזאפמאטק שש

 רעד רעטצופ .1952ח .ענקיו טא רעשט שבעה

 -ַאוטע שיראטסיה-שידץ רעד ןופ טכיטפױא

 .טפאשלעזעג רעשיפארג

 .192ד ,טליופ טא ןרָאװעג רטפנ

 ? ו ןינלַאטש (ירנעה) םירפה 'רד יבה

 (לקנא ץיימ)

 ,אֿפמעט ןיא רעריפ רעטיטסײג רענעזעװעג

 "ומ רעטידנטײדאב א ךיוא ןעװעג .עדיראלפ

 םעט יא טקיליטאפ ריז העפ"הש טאש העקד

 טששל2עע שא טרעװשטההאי טעװ שפ וה

 ןא "דראדנאטס ורביהג טפירשנוכַאװ ןשידײ

 -ץיזמ א ןבעגעגסיורטמ .ןטטפירשטײצ ערעדנא

 "גאט א ענײז .שליגנע וי טעברט-סגנוושראפ

 -רער זיא אגאיפ א גנאזעג ראפ עיציזַאּפ

 .1899 ץא ךָאנ סעלעשזדנא סָאל יא ןעניש

 .ופ3ד .ע"טראפילאק שא טאטעג רטפג



 ןעמכענ ןופ לטעצכוו

 ,א

 94 -- השמ בקעי ,וָאילעבַא

 79 -- יציפ ,סַארבַא
 297 .-  ש .וודנא

 258 -- װָאנַארגַא

 958 -- .ב ,רעלדַא

 258 ,228 ,160 ,158 -- ןתנ ,רעלדַא

 7 -- .פָארּפ ,לרַאק ,רעלרַא

 107 -- .א ,ןַאמסלערַא

 2957 - 040 - יה .י ;ננאנפיוא

 186 ,81 ,287 -- השמ ,רעשיוא

 158 -- השנמ ,רעגנוא

 181 ,7 ףסוי ,ןורחא

 ,181 ,60 ,59 ,858 ,10 -- .פָארּפ .צ .א ,ןָאסלעדיא

2 2558, 2216 

 87 -- ןתנ ,ןָאסמַארבייא
 81 -- אביקע ,רעגייא

 187 ,60 ,89 ,858 ,51 -- ףסוי ,ןָאסלעדיײיא

 90 -- והילא ,ןאמזייא

 49 -- .י ,גרעבנזייא

 102 ,101 ,43 -- דוד ,טַאטשנעזייא

 187 ,80 -- .ד .י ,ןייטשנעזייא

 18 -- דוד ,ןרָאהניײיא

 99 -- והילא םהרבא ,ןיקשיקסייא

 101 -- .פָארּפ ,טרעבלַא ,ןייטשנייא

 189 -- .מ ,ןַאמטכא

 944 -- קחצי ,יזַאנלַא

 954 -- המלש ,יזַאגלַא

 221 - - ." .ןאמטלא

 246 -- לארשי ,רעטלַא

 85 -- ללה ,ןַאמרעטלַא

 91 ,90 -- לאכמ ,שטיװָארדנַאסקעלַא

 188 -- .מ ,ןרעּפלַא

 88 -- לואש ,ץיװעשינַא

 90 -- יקסוװוָארטסָא

 190 -- לאיהי ריאמ 'ר ,יבר רעצווָארטסָא

 190 -- לאקזחי 'ר ,יבר רעצוװָארטסָא

 107 -- ףסוי ,ושָאטַאּפָא

 160 -- ץיװָאטּפָא

 148 -- אביקע ,רעטּפַא

 140 -- .י ,לעּפַא

 155 ,154 -- .ש .מ ,םייהנעפָא
 127 -- יאתבש ,ןַאמרעקַא

 209 -- .פָארּפ .א ,ןיצקַא
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 950 -- באז ,רעטסעשגָאב

 99 -- המלש ,יַאב

 828 -- ַאקפויִאב

 168 ,112 -- בקעי ,ןַאמכאב

 159 - .מ ףאב

 68 ,10 -- רַאב

 207 -- רשא ,ןַאבַאלַאב

 100 דוד ,יקצעדָארָאב

 254 -- .ב .י ,ןאראב

 952 -- .י ,סעדנַארַאּב
 297 -- .ד ,ןייטשנעדרָאב

 104 -- והילא ,שטיוװָאכורָאב

 79 -- װַאסירָאב
 159 ,151 -- עלעכימ ,קוסראב

 167 ,142 -- רַאנעה ,ןײײטשנערָאב

 ,210 ,107 ,152 ,14/ ,140 -- .אביקע ,ןיײטשנערַאב

228 

 ,1660 ,165 ,104 ,105 ,162 -- סחנּפ ,ןײטשנערַָאב
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 162 -- אגרש יבצ ,ןייטשנעראב

 252 -- .י .ב ,דאגראב

 145 ,140 ,1428 ,142 -- םהרבא ,ןיקראב

 148 -- ירעה ,ןיקרַאב
 228 - הנוי ;(יקראב

 146 ,142 -- בקעי ,ןיקרַאב

 148 ,49 -- ָאיל ,ןיקרַאב

 148 -- הרש ,ןיקראב

 283 -- שרַאב

 158 -- .ש ,שטיוװַאקשאב

 188 -- ןיטרַאמ ,רעבוב

 1859 -- .י ,אקרוב

 45 -- יקסנישזעשזב

 248 259 3 .ה .קילאיב

 259 -- .ףָארּפ ,רעדניב

 87 ,86 ,85 -- בייל הרוהי ,קישטבייב

 258 -- בקעי ,לעמייב

 02 - ..רעב םהרבא .םיובנריב

 169 ,159 -- דראודע ,םיובנריב

 951 ,250 ,224 ,191 - טסענרע ,ךָאלב

 158 -- .פ ,ןאמכאלב

 158 -- (סלרַאשט) המלש ,קָאלב

 164 -- 'רד ברה ,םרמע ,םולב

 89 -- רַאדיזיא ,לַאטנעמולב

 284 -- .ט .ל ,הלעפנעמולב

 169 -- ןסינ ,לַאטנעמולב

 9284 -- .ט .ל ,רלעפנעמולב

 107 -- ןטקה םחורי ,רעדנילב

 582 -- ןוירוגדױב

 59 -- בודדזב

 27 -- (ףלָאדַא) םהרבא ,רהעב

 55 ,68 -- ןעװַאהטעב

 286 ,214 ,112 -- רָאדיס ,יקסרַאלעב

 דוד לאוי ,ל'תיבה לעב

 257 ,51 -- (יקסנושַארטס-ךייטשניוװעל)

 168,909 -- (קַאװיּפס) ןסינ ,רעזלעב
 2208 - - 'הד ילסעל ?לעב

 236 ,182 -- לארשי 'ר ,בוט םש לעב

 2220 -- ..י .לאננעב

 188 -- ילישזד ,ָאנימַאשזדנעב

 180 -- ןָאטלָאד ,רעקעב

 227 ,7 -- .מ ,רעקעב

 68 -- װַאטסוג ,רעגרעב

200 
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 188 -- קחצי יול 'ר ,רעוועשטידרעב

 185 -- יקסוועשטידרעב
 288 ,287 (לארשי) גניוװריוא ,ןילרעב
 215 ,134 ,85 ,19 ,18 ,06 -- בקעי ,ןַאמרעב

 198 -- .ג ,ץיוװָאקרעב

 59 -- 'רד ברה ,לארשי ,ידָארב

 140 ,107 -- .ד ,יקפדארב

 258 -- .א ,ןוארב
 222 -- ררנסכלא ,טָארב

 59 -- .5 ,סיידנארב

 100 ,189 -- ןימינב ,ןײטשנָארב

 230 -- ןמחנ 'ר ,רעװַאלצַארב

 98 ,92 -- הנוי השמ ,אדיורב

 152 ,1851 -- יבַאב ,ןירב

 140 -- .י ,ןאמטיירב
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 74 ,18 -- רלַאּפַאעל ,יקסװאדָאג

 247 -- ןסינ יבצ ,במָאלָאג

 115 -- ןיטרַאמ ,דלָאנ

 142 -- םייח ,גרעבדלָאג

 62 -- ףסוי ,גרעבדלָאג

 1858 -- .י ,רענרעבדלַאג

 140 -- .ש ,ןָאטסדלָאג

 93 -- קחצי ,טימפרלַאג

 259 ,05 -- םהרבא ,ןעדַאפ-לָאג

 /58 292 ,פ1ַ ,80 ,99 20 - בקעי ,ןײטשדלצנ

9, 190, /94, 248, 288 

 180 -- 'רד ברה ,לארשי ,ןײטשדלַאנ

 21 -- .י .א ,טימשדלָאג

 160 -- ןאמצלַאג

 227 .צ .ב ,טעבראג
 21 -- ףלָאדַא ,ןָאדרָאג
 02 -- רעב השמ ,ןָאדרַאג
 145 -- .ל ,זיוהנעטראג

 212 ,204 -- רַָאגיא ,ןירָאג

 145 -- .ש .נ ,קילערַאנ

 49 -- .ה ,לעקניפרָאג

 288 -- .ט ,לעקניפרָאנ

 169 -- אלעב ,ןַאמטוג

 88 -- דוד ,ןייטשטוג

 954 -- הדוהי ,ןלוג

 129 -- (בהז .ד) ,םירפא ,ןייטשרלונ

 106 -- (טסירוייזזח) ,גרובזניג
 181 -- (רעקירָאטסיה) לואש ,נרובזניג

 1859 -- .ח ,רעסיג

 189 -- .מ ,רעסיג
 158 - --.ש .רעסינ

 192 ,191 ,184 -- בייל ,ץנַאלנ

 191 -- ןמלק ,ץנַאלג

 99 -- דירנייה ,ןייטשנעצילנ

 99 -- שיבייל ,ןייטשנעצילג

 79 ,44 -- ןנח ,רעזעלג

 84 -- (רעניבַאר) רעגניטעג

 680 ,04 -- לאכימ ,טראבלעג

 169 ,132 ,191 - - רזעילא ,שטיװָארעג

 160 -- רעלטרעג
 2988 -- .מ ,רענסעג

 140 ,67 -- בקעי ,ןיײיטשרעג

 287 -- קחצי ,ןרָאקנטשרעג

 955 -- .ל ,ןירג

 יד

 259 -- .ש ,שטיוװאדיװַאד

 148 ,88 ,20 -- יבצ םהרבא ,שטיווָאדיװַאד

 992 -- הנשוש ,ירַאמַאד

 158 ,157 -- יבצ ,עטנאד

 246 ,145 -- בקעי ,דניקסראד

 90 -- והיתתמ ,ןַאמפרַאד

 94 -- .ּפָארּפ ,ןועמש ,ווָאנבוד

 255 -- יטָארַאד ,זיקרָאװד

 76 ,19 ,11 - - באז ,ןיקשַאמרוד
 187 ,179 ,16 ,12 -  אביקע ,ןיקשַאמרוד

 99 -- 'רד השמ ,ןילסָאשזד

 189 -- השמ ,באקיישזד

 185 ,146 -- .ה ,ןָאּפבָאקיישזד

 227 -  זיוהנעויד

 88 -- החמש .,ףָאנײד

 9281 ,181 -- .ּפ ,טנַאקסיד

 157 -- עשוהי ,ןילד

 יה

 150 -- ץנַארפ ,קיבאה

 188 -- (יבר רעװַאבָאב) ןויצ ןב ,םאטשרעבלאה

 26 -- 'רד יײבַאר ,ןַאמרעה ,ןירעּפלַאה

 180 -- .ּפ ,סניקּפא
 188 ,187 ,1853 -- .א ,יקצעדָארָאה
 218 ,217 ,216 -- וװַאלסינארב ,ןַאמרעבוה

 189 -- (יבר רענילבול) קחצי בקעי ,ץיוורוה

 2820 -- 23 גהעבכיוה

 259 -- .ה ,טסריוה

 8 -- קחצי ,ןַאמייה

 297 , -= (רָאטקאדער) .י ,ןַאמיײה

 209 ,1852 -- .י ,ןַאמיײיה

 184 -- סחנּפ ,ןַאמײה

 297 -- 'רה ,לעמיה

 51 - ןישריה
 248 -- (ןטייפ) רזעילא 'ר ,רילקה

 42 -- ןרהא ,דנַאפלעה

 146 - .ה ,סירעה

 280 .ה ,סירעה

 241 ,110 ,107 -- םייח סירעה

 115 -- יאר ,סירעה

 142 -- סיאול ,ןַאמרעה

 52 -- נָאצרעה
 247 ,107 ,607 ,42 ,41 - יכדרמ ,ןַאמשרעה

 80 -- המלש ,ןַאמשרעה

0 

 926 118 ,107 ,28 ,8 ,7 -- השמ ,גרעבלהָאװ
 2490 ,157 ,126 -- עשוהי ,רַאלָאװ

 82 -- והילא ,יקצָאלַָאװ
 1898 ,154 ,21 -- עלעבייל ,ןַאמדלַאװ

 .נ ,ןַאמרלַאװ

 142 -- השמ ,ןַאמלָאװ

 927 -- 'רד .נ .א ,עפלָאװ

 80 -- רשַא ,קלָאװ

 159 ,1254 -- םהרבא ,ףָארטנַאװ

 2 79 -- אקנעליסאוו

 158 ,122 -- בקעי ,יקסוװָאקליסַאוװ

 150 -- ףסוי ,רעסַאװ
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 57 -- םייח ,גוצרעסַאװ

 298 -- .י ,ןַאמסטרָאװ

 167 ,157 -- לאומש ,ָאדאגיוו

 21 -- 'רד בקעי ,יקסדאגיוו

 234 -- השמ ,לאטיוו

 227 -- .מ ,גרעבנעטיוו

 91 -  .א תרעטײװ

 10 -- בקעי ,גרעבנייוו

 157 -- .י ,גרעבניװ

 92 ,89 ,21 -- ביורטנייוו

 191 -- לאומש ,ןַאמניײיװ

 140 -- .א .,רענײװ

 920 -- ראזאל ,רענייוו

 155 -- םולש ,ןייטשנייוװ

 ,121 1900 119 .,118 ,117 20 -  עשוהי .העסַײװ

 204 0124 .ןעפ

 189 -- והילא 'ר ,ןואנ רענליוו

 ,לתיבה לעב רענליװו

 180 ,97 -- (יקסנושַארטס ןייטשנעוועל דוד לאוי)
 10 -- ןָאסליװ

 82 ,81 ,80 ,79 ,76 -- םוחנ ,יקסרימַאקליוװ

 82 -- םהרבא ,יקסרימַאקליוװ

 204 ,18 -- ףסוי ,ווָאדַארגַאניװ

 194 ,198 -- הימחנ ,רעװַאניװ

 :ו

 142 -- .י .מ ,ץעיַאז

 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,10 ,0 -- והילא ,יקסווַאקדולַאז

,188 ,107 ,121 148 ,129 ,82 ,77 ,70 ,44 ,3 

241 ,232 ,4 

 08 ,26 -- יניס ףסוי ,יקסווָאקרדולַאז

 98 ,260 -- בקעי ,יקסווָאקדולאז

 189 ,121 ,107 ,97 ,96 ,95 ,26 -- חנ ,יקסוװָאקדולַאז

 97::- רורב לאומש ,יקסווַאקדולַאז

 98 ,90 -- 'רד לואש ,יקסווָאקדולאז

 140 -- .א ,יקסװַאלסַאז

 10 -- סקַאז

 258 -- .ּפָארּפ .ש ,רַאז

 132 -- השמ ,יקצינרַאז

 287 -- .פַארּפ ,אבמעראז

 905 ,201 ,170 ,21 -- המלש ,רעצלוז

 87 -- רערוז

 288 ,188 ,197 -- בקעי ,ןַאמלעגיז

 ןכפ - - .ש .ןאמלעדַײז

 91 * השמ ,נרובליז

 195 -  .ס ;העליז

 154 -- םהרבא ,רענניז

 187 -- ברה ,ףסוי המלש ,ןיוועז

 908 ,902 -- רימירַאלוװ ,יקסניטָאבַאשז

 יה

 280 .  (יבר רעצינזיװ) יכהרפ 'ר ,וארהאח

 259 -- .ר ,ןאמסאח

 210 ,155 ,14/ -- עלערעב ,ףָאלראח

 140 ,21 -- .ַּב ,ינח

 160 ,165 ,114 -- בייל הדוהי ,לקדח

 94 - - ביל 'ר .ריסח

 7 -- .ב ,ץפח

 78 -- ַאשַאי ,ץפח

 .ט

 107 -- םהרבא ,רענלַאט

 ץינלאמסק ןתנ

 84 . לדוד 'ר ,רענלאט

 188,184 -- עלעסַאי 'ר ,רענלַאט

 959 -- .ב ,יקסוועשאמאט

 990 ,919 ,206 -- .א ,ינינַאקסָאט

 ,206 ,208 ,204 ,121 -- (!בואר) דרַאשטיר ,רעקָאט

9, 210 

 ,04 -- השמ ,יקסנַאיבוט

 4182 ךורב 'ר ,רענישטלוט

 157 -- (יבר רעצישזדָאמ) 'ילא לאומש 'ר ,ביוט

 188 -- (יבר רעצישזדָאמ רעטשרע) לארשי 'ר ,ביוט

 ,186 -  (ןוז ןייװ רזעילא הידידי לואש 'ר .ביוט

7, 188 

 918 ,217 -- קרַאמ ,װַָאקרוט

 190 -- (יבר רעילַאּפָארימ) םוחנ 'ר ,יקסרעווט

 151 -- סנערָאל ,טעביט

 2590 - - יי .גרעבַײט

 189 -- (יבר רערַאמטַאס) לאוי 'ר ,םיובלעטייט

 99 -- לייטכייט

 118 -- .מ ,ָאקסעדעט

 107 -- בייל לארשי ,שטַאקט

 127 -- ןָאירעמ ,סיװַארט

 258 -- טערַאנרַאמ ,ןַאמורט

 21 -- שואווירט

 199 ,08 -- יקסוָאקיישט

25 

 211 ,204 -- ןַאמרעה ,רעקווָאלדאי

 82 -- טנעניריד ,ןיצוװוָאלַאי

 228 .'הה-ברה .אעל ;ננאי

 190 ,128 ,127 ,1260 ,125 -- סחנּפ ,יקסוװָאניסאי

 126 -- לחר ,יקסוװָאניסַאי

 99 -- ןושרנ ,שטיוועלעסאי

 115 -- קירדערפ ,יבָאקַאי

 1460 -- שטיװָאבוקַאי

 248 -- (ןטייפ) יסוי ןב יסוי

 284 -- לָאס ,קארוי

 241 -- (ןטייפ) יאני

 61 -- רענעי

 2892 -- ףלוה ,ילעי
 188 -- (רעניבַאר) 'רד ,קענילעי

 ם2 2 . ביײל .הפי

 94 -- רעקלאוואוס עק'לארשי 'ר ,הפי

 240 - 65 ;ינדהי

 108 ,189 ,19 -- (רעדנילב) ןטקה םחורי

 158 -- .מ ,לארשי
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 91 -- שטיװַאנַאזַאכ

 94 -- יכדרמ דוד ,יקסווָאניַאכ

 107 - - .ד ,ןאמסאכ

 2006 298 407 182 -- ירה ,יבצ ,והכ

 107 ,62 ,40 ,29 - ןהכ יבצ ףסוי ,אנהכ
 184 -- עלעסָאי ,רענישטנעכ

 161 -- עשוהי ,ץכ

 .ל
 90 ,10 -- ןַאמכַאל

 240 -- בייל ,רעגנַאל

 24/ ,29 ,21 -- .ח ,יקסנול



 ןבעל ןשידיא ןיא הניגנ

 227 -- .ל ,יקסנוּל

 ,107 ,71 ,70 ,69 ,62 ,49 ,42 ,40 -- ָאעל ,װָאיל

8, 214 

 186 -- דערפלַא ,יטרעביל

 58 -- םייח ,ןַאמרעביל

 127 -- קחצי ,ןַאמרעביל

 18 -- ךלמילא 'ר ,יקסנעזיל

 45 -- אוילעיל

 140 -- .ל ,ץעּפיל
 170 ,182 ,21 -- סיאול ,יקסוװוָאדנַאװעל

 160 -- .י ,וועל

 21 -- ןיוועל

 161 -- רעגניוװעל

 29 -- ורהא ,ןָאסניװעל

 160 -- בקעי ,ןָאסניװעל

 29 -- (סמיישזד) לארשי ,ןָאסניװעל

 148 ,154 ,158 ,87 -- השמ ,ןַאסניװעל

 281 ,149 -- ףסוי םהרבא ,יקסניוועל

 רוד לאוי ,יקסנושַארטס-ןייטשנעוװעל

 208 ,87 -- (ל'תיבה לעב רענליוו)

 87 -- 'יולה שריה יבצ ,ןיײיטשנעוװעל

 197 -- .א ,סעלעיעל

 212 ,204 -- קירדערפ ,רענכעל

 207 -- (רָאיעמ) טרָאּפמעל

8, 

 959 -- ָאקסעלוגָאמ

 45 -- ,ָאטרעבמוא ,זעננַאמ

 989 -- .ר ,רעקסעדַאמ

 80 -- (רעניבַאר) 'רד ,ףסוי ,רעוװיליהָאמ

 80 -- לאומש ,רעװעליהַאמ

 259 -- .ל .י ,יקצעװָאזַאמ

 88 -- !והימרי ,רוזַאמ

 24 - (תומדקה ןופ רבחמ) קחצי ןב ריאמ

 206 ,179 ,09 ,68 -- ריאמ ,גרעבנעטכַאמ

 116 ,118 -- לאומש  ,יקסוװַאלָאמ

 142 .מ ,ןָאסלָאמ

 959 -- .מ ,םעכמַאמ

 204 -- ץַאנגיא ,ןַאמ
 1983 ,143 -- .א ,ץיװַאנַאמ

 252 - : .מ .לערכאמ

 107 -- לעדנַאמ

 140 -- .א ,טַאלבלעדנַאמ

 91 -- השמ ,ערָאיפעטנָאמ

 37 -- אקשוינאמ

 158 -- .מ ,רעטסַאמ

 158 -- .א ,ץַאמ

 184 ,108 -- רענװָאר לדייז ,יקסוװָאנַארַאמ

 140 -- .ג ,סילָאנרַאמ

 240 -- ירנעה ,יוטנענרָאמ

 2851 -- .ל ,ןרעטשנעגרַאמ

 140 ,189 ,188 ,129 -- השמ ,ןרעטשנענרַאמ

 159 -- שריה ,ןײבּכרַאמ

 94 -- דלַאנרַא ,ןָאפקרַאפ

 181 -- הסּפ ,קערַאמ

 140 -- טנַאקיזומ

 158 -- קָאטשלומ

 00 .ש .רעלימ

 99 -  (ללוכה בר רעזדָאל) םייח והילא ,לעזיימ

 168 ,166 ,09 -- והיעשי ,סלעזיימ

 150 -- 'רד ,ןָאפיימ

 91 -- לארשי ,רעקסנימ

 92 -- רעדנעס ,רעקסנימ

 169 -- םהרבא ,יקסווָאקנימ

 955 ,169 ,128 ,127 ,107 ,80 ,79 -- סחנּפ ,יקסווָאקנימ

 140 =- ףסוי ,יקסרימ
 224 -- הרוהי ,ןיחונמ

 95 -- .א ,רתסשנמ

 1848 -- רעב 'ר ,דינמ רעשטירזעמ

 227 -- .מ ,יקסװַאכַאנעמ

 170 -- השמ ,ןָאסלעדנעמ

 158 ,127 ,107 -- הימחנ ,ןַאלערנעמ

 59 -- לרנעמ ,שטיוועלעדנעמ

 185 -- .ל .ד ,רעלקעמ

 87 סעקנעמ

 150 -- 'רד ,טסענרע ,ןעלימקעמ
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 159 ,158 -- .י ,רעלראנ

 68 -- בייא ,רעלדאג

 21 -- גרעבמואנ

 169 ,122 -- יקסװָאקַאװָאנ

 108 -- השמ ,ןַאסנַאטַאנ

 21 קיטָאנ

 127 -- ןָאסנאמכאנ

 2452 5 .י .ןמאנ

 254 -- .ע ,ןַאמרָאנ

 187 ,186 ,21 ,18 ,13 -- לאומש ,רעגינ

 21 -  לושיימ

 114 -- 'רד ,ןָאסלענ

 88 ,87 -- יכררמ ,יקסנעמענ

 .ם

 181 -- .ל? ,יקסנימַאס

 78 - - -וד ,ןָאּפ

 224 -- .י ,ווָאלַאקַאס

 80 -- םוחנ ,װָאלַאקַאס

 2580 - .'רה נ ,וילדהעופ

 21 -- והילא ,רפוס

 164 ,103 -  יכדרמ ,רַאילַאטפס

 259 - - קחצי םהרבא 'ר ,ץינלָאטס

 299 -- 'רד יבר (ירנעה) םירפא ,ץינלָאטס

 256 -- אנח ,ץינלָאטס

 ,1716 ,180 ,147 ,142 ,10 ,49 -- לאומש ,ץונלָאטס

8, 220 

 72 ,67 -- וועמש ,ץינלָאטס

 44 - ימלו ,שזַארטס

 204 -- (סַאב עּפיל) ,ווָאקַאיריביס

 תהפ -  +י יי .לעניפ

 157 . :.מ לעניפ

 1890 - : 3 .לענויפ

 126 -- בקעי ,ןַאװיס

 227 - א ?סעוקיס

 160 -- .י ,גרעברעווליס

 95 -- ףסוי בקעי ,ףָאנַאמיס

 127 -- .פָארּפ ,ןַאסנַאמיס

 142 -- םהרבא ,רענניס

 407 ,19 ,70 ,62 ,45 ,40 ,19 -- ןושרנ ,עטָאריס

 158 -= .ל ,קעריס

 99 -  םעפ ,ןאלפ

 21 -- 'רד ,ןָאעל ,יקסמינָאלס

 52 ,84 ,87 ,18 -- (רעלושטלַא) עשַאי 'ר ,רעמינַאלס



204 

 1950 -- קיד ווייד ,רעטיילס

 72 ,67 -- םהרבא ,ּפעלס

 158 ,147 ,146 -- .מ ,רעדיינס

 198 -- ןואג הידעס

 145 ,142 - םהרבא ,יקסלעס

 1458 -- המלש ,יקסלעס

 9221 -  יצ ;רעצלעפ

 959 ,68 ,98 -- םולש ,עדנוקעפ

 222 ,183 ,87 -- לואש ,ריּפס

 21 -- ָאריּפס

 184 ,168 רעזלעב ןסינ ,קַאװיּפס

 147 -- .ל ,ןַאמליּפס

 108 -- .ל .י ,רָאטקעּפס

 95 -- רעב ריאמ ,וואילעבַאקס

 יע

 68 -- םייח ,ךיירנרּהע

 294 -- ַאשימ ,ןַאמלע

 21 -- לדנעמ ,ןיקלע

 18 -- לאוי ,לעננע
 48 -- ןַאירעמ ,ןָאסרעדנע

 140 -- לדנוז ,שטיוואקסע

 21 -- ןײטשּפע

 224 -- .מ ,ןײטשּפע

 160 -- .ש ,ןײטשּפע

 184 -- .ש ,טסנרע

 91 -- רדנסכלא ,רעלסרע

 249 -- השמ ,ננילטשרע
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 88 -- ריאמ ,קעניבַארדָאּפ

 259 -- .מ ,קינשַאטַאּפ

 159 -- .ח .שונַאּפ

 140 -- .ש ,וָאלָאטסָאּפ

 1הפ 0 - - רוד .ןאמרעטופ

 296 -- .ה ,קינרעּפייּפ

 191 ,184 -- קישטניּפ

 2 -- שטיוװַאסַאקניּפ

 ,206 ,208 ,204 ,121 -- (טומלרעּפ -- ןאשזד ,סריּפ

7, 208, 220 

 2229 - . ילַאמ ,ןָאקיּפ

 74 -- 'וָאקינשזַאריּפ

 12 ,12 -- ָאטַאלּפ

 1536 -- ףאנורבדןָאטַאלּפ

 80 -- (טשריפ רעשיליוּפ) רעטַאלּפ

 90 -- הדֹוהי ,טומלרעּפ

 205 -- יול בקעי ,טומלרעּפ

 291 -- .צ .א ,סעּפָארּפ

 255 -- .ה ,סערּפ

 99 -- הדוהי בקעי ,סערּפ

 0823 27 יו ץהּפ

 158 -- .מ ,לענָאפ

 1590 -- .נ ;לענאפ

 150 -- ירַארעּפ ,ָאנַאטנָאפ

 1287 - :.א .ד ,אסידאראפ

 220 -- (טנעניריד) לָאּפ ,יערַאפ

 292 -  ןָאעל ,ךדלופ

 ץינלַָאטס ןתנ

 952 -- םקופ

 19 -- .י .ש ,ןיפ

 227 .י ,ןַאמלעגייפ

 פייננאַלר  - 297

 58 -- עשוהי ,רעגניזנייפ

 1532 -  ָאטטָא ,רַאבעיפ

 02 -- םייח ףסוי ,סעקשיפ

 2926 -  יד .7 .העדעפ

 155 -- הדוהי יבצ ,ןַאמרעדעפ

 160 -- ריאמ ,ןַאמדלעפ

 227 -- .ש ,ןַאמרלעפ

 159 ,114 -- 'רד ,םהרבא ,יולבצנַארפ

 157 -- .י .י .,םָארפ

 197 -- .פָארּפ ,דנומניז ,דיורפ

 2988 -  .'רר ברה .י ,לעקנערפ

 .צ

 129 - :הבוהא .קודצ

 287 -- םוקילא ,רעזנוצ

 288 ,49 -- (טַאקָאװדַא) .7 .י ,רעקוצ

 21 ,18 -- .5 .ש ,ןָארטיצ

 149 - ןרהא ,ןַאמרעמיצ

 149 -- ןויצ"ױב ,ןַאמרעמיצ

 140 ,148 -- ריאמ םייח ,ןַאמרעמיצ

 188 ,149 - לארשי ,ןַאמרעמיצ

 149 -- השמ ,ןַאמרעמיצ

 42 -- סירּפיצ

 181 -- !רהא ,ןילטייצ

 222 - הכרב ,הריפצ

 .ק
 140 -- שטיװָאנַאהַאק

 288 -- .ס ,ןעהַאק

 158 -- .מ ,רעלפואק

 99 -- רָאטַאנעס ,בר ,יקסלַאװַאק

 121 - לאומש ,יקצעוואק

 88 -- ןבואר ,יקסרימיזַאק

 258 -- .ש ,יקסניגרעשטַאק

 137 ,181 -- ןרהא ,ָאקשטַאק

 68 -- בקעי ,ךילַאק

 150 ,158 -- סופלַאק

 690 -- יקסנימַאק

 99 -- רורב ,יקצענעמַאק

 186 -- רַאנעה ,ןָאק

 95 -- םהרבא ,רָאטנַאק

 240 ,152 ,130 -- ידע ,רָאטנַאק

 91 --  סחנּפ ,רָאטנַאק

 157 -- לאומש ,ףָארַאטנַאק

 107 -- ךורב ,רעניטנַאטסנָאק

 1958 -- .א ,רענאק

 01 -- לעירנָאק

 187 -- ןאגאקיװַָאּפַאק

 153 ,142 -- .מ ,ןַאלּפאק

 78 ,/7 ,16 -- חסּפ ,ןַאלּפַאק

 202 -- רענישוניא ,שטיווָאנַאלּפַאק

 21 -- .ד ,שטיװָאנַאלּפַאק

 189 -- .ר ,יקסנַאלּפַאק

 127 -- .ם ,ינילעפאק

 2958 -- .ה ,קינלָארַאק

 58 -- יכדרמ ,ינַארָאק

 189 ,158 -- .צ .מ ,רעברָאק



 ןבעל ןשידיא ןיֿא הניגנ

 282 -- .י ,גרעבסלרַאק

 14 -- .פ ,ץאק

 175 ,157 ,82 ,11 ,10 ,42 -- רוד ,ןַאמצַאק

 142 -- ותנ ,ןַאמצַאק

 92 -- סודיּפאל ןושרג ,ָאזָאדרַאק

 48 -- אקירנע ,ָאזורַאק

 89 -- רורב ,רענילרַאק

 120 -- ףָאררַאמשטרַאק

 168 ,108 -- לאיחי רתלא ,לָאינרַאק

 12 - שיא ןוזח ,ץילערַאק

 19 -- והירמש ברה ,ץילעראק

 90 ,89 -- ןירדוק

 59 -- לרוי ,ןַאמפיוק

 91 -- השמ ,קאבלוק

 94 ,591 -- דנפכלא ,יקציוועסוק

 909 ,56 ,25 -- דוד ,יקציוועסוק

 86 ,88 -- בקעי ,יקציוועסוק

 ,80 ,49 ,48 ,4/ ,44 ,18 ,28 ,1 -- השמ ,יקציוועסוק

 ,119 ,101 ,90 ,78 ,08 ,62 ,87 ,24 ,פ2 ,02 ,1

7, 172, 178 209, 246, 249, 280 

 290 ,216 -- יינרעס ,יקציוועסוק

 860 ,88 -- החמש ,יקציוועסוק

 155 -- ףסוי ,רעּפוק

 1ופ -  לייו .טכוק

 59 ,125 -- ןולובז ,ןיטרַאווּק

 151 ,88 -- דרַאנרעב ,ןיטרַאװק

 184 -- השמ ,ןַאמרעזייק

 919 ,204 -- רדנסכלַא ,סינּפיק

 2520 - א ?לעשיק

 188 - 'רד ,לארשי ,רענזיולק

 0 י'רה בכהה '2 תטק

 185 ,140 -- קחצי השמ ,ןיילק

 259 -- .ש ,רעמעלעק

 158 יא .העכעק

 160 -- .ס ,רענטסעק

 - - ופ8 - יט טאהקס
 157 - : י 'קיכאהק

 157 -- .א ,יקסנישארק

 256 -- .מ .א ,ןַאמגורק

 197 -- המלש ,ןייטשטיירק

 166 ,15 -- והילא ,ראמשטערק

 912 -- אזיא ,רעמערק

 יה

 168 ,148 ,18 -- (ןייטשרוב) אזָאר ,אסיאַאר

 160 -- !יבַאר

 69 -- קחצי עשוהי ,שטיװָאניבַאר
 ,128 ,129 ,120 ,111 ,17 -- לארשי ,שטיװָאניבַאר

8, 1851, 226, 220, 252, 256, 241 

 62 -- יכררמ ,שטיוװָאניבַאר

 85 -- השמ .,שטיװַאניבַאר

 86 ,88 ,823 -- סאב השמ ,שטיװָאניבַאר

 99 -- הדוהי לאפר ,שטיװָאניבַאר

 85 -- בייל לאומש ,שטיװַאניבַאר

 926 -- לואּפ ,ןָאסבָאר

 99 -- השמ ,װָאגָאר

 168 ,99 ,20 -- לדייז ,רענוװַאר

 27 - יײבאר ןאמטוג אפ

 215 ,219 ,18 -- רתסא ,װָאזַאר

 204 ,192 -- בייל ךורב ,יקסװָאזָאר

268 

 ,199 ,181 ,108 ,10 -- .פָארּפ ,המלש ,יקסוװָאזָאר

8, 258 

 168 ,148 ,78 -- ןמלז םירפא ,ינמוזַאר

 240 ,204 ,126 -- ןרהא ,ןירַאמזָאר

 156 -- רזעלא ,ןירַאמזָאר

 180 ,158 ,127 ,186 ,140 -- .פָארּפ ,בקעי ןירַאמזַאר
 187 -- ןושמש ,ןירַאמזָאר

 114 ,112 - - ירנעה ,טַאלבנעזָאר

 ,119 ,111 ,110 ,82 ,69 ,607 -- עלעסַאי ,טַאלבנעזָאר

3, 119, 122, 185, 1852, 166, 184, 280 

 ת00 נד - : יוכ ;טאקבכעואה

 114 - 'ר- ברה ,לאומש ,טַאלבנעזָאר

 1287 -- םירפא ,נרעבנעזָאר

 1ּפּפ -- גרעבנעזָאר

 158 ,157 ,107 -- עשוהי ,גיײוװצנעזָאר

 61 -- ןָאעל ,רעיהטַאר

 20 רעב כוד ;העמטאפ

 107 -- .פָארּפ ,רָאדָאעט ,קיַאר

 156 -- ירנעה ,ָאטָאסָאר

 166 ,09 -- בקעי ,טרָאּפָאּפַאר

 94 -- לסיז ,רעיָאנַאשזָאר

 167 -- לאומש ,יקסנַאשזָאר

 189 -- ילתפנ 'ר ,רעצישפאר

 207 -- ברה ,לאונמע ,ןאמקאר

 51 ,20 ,21 - - (רעניבאר) קחצי ,ןייטשניבור

 202 -- ןָאטנַא ,ןייטשניבור

 523 -  השמ ,ןייטשניבור

 30 -- רָאטקעריד קיזומ ,ןייטשניבור

 108 ,94 ,87 ,69 -- בייל הירא ,ןַאמטור

 289 ,68 ,67/ ,66 ,605 ,64 ,29 -- ףסוי ,יקסנישמור

 189 - (יבר רעזלעב רעקידרעירפ) רכששי 'ר ,חקור

 180 -- (יבר רעזלעב רעקיטציא) ןרהא 'דר ,חקור

 298 ,154 ,183 ,152 -- םייח ,טּפיוהלעגיר

 189 -- .ס ,רעטייר

 =-  םהרבא ,ץרַאהנײר

 227 -- םירמ ,ץרַאהניײר

 21 ,18 -- ןמלז ,ןעזייר

 21 -- הרש ,ןעזיײיר

 159 - .ל ,ךייר

 91 -- 'רד ,גרובסנענער

 199 - - .2 ,קינזער

 159 -- ןתנ ,קינעמער

 .ש

 21 הא - 'רה .חמצ .ראכאש

 158 -- לארשי ,ןָאזלעװָאש

 21 - השמ ,טילַאש

 49 -- ףָאנַאש

 16 ,61 -- םהרבא ,ָאריּפַאש

 140 -- .ה ,ָאריּפַאש

 157 -- לדנעמ ,ָאריּפַאש

 87 .  'רה .בקעי .יקצאש
 45 -- .פָארּפ ,רעניבַאר ,רָאש

 169 -- רורב ,רָאש

 912 ,204 -- קירדערפ ,רָאש

 159 -- .ס ,ףרַאש

 174 -- סחנּפ ,ףרַאש

 1857 -- םייח ,רענניולוש

 987 יכהרמ ,ןאמלוש

 142 - .מ ,ןאמלוש

 158 -- .ש ,םירוש



 219 ,204 -- ףעזָאשזד ,ץרַאוװש

 208 -- .י .י ,ץרַאװש
 249 ,140 ,151 ,120 -  בקעי ,ץרַאװש

 240 ,126 ,08 -- סירָאמ ,ץרַאװש
 107 -- ןַאמצרַאוװש

 94 -- דוד ,יקסניבאטש
 01 -- פימשלָאטש

 222 -- לטע ,קרַאטש
 158 ,147 -- והילא ,גרעבנייטש
 75 -,107 ,69 ,40 -- השמ רוד ,גרעבנייטש
 188 -- רזעילא ,ןַאמנייטש

 256 ,120 -- רזעילא ,רעלדניש

 47 -- 'רד ,קחצי ,רעּפיש

 57 -- עלערעב ,וָאקיש
 8/ -- ינריס ,וָאקיש

 258 -- (רָאטיזָאּפמָאק) ידנַאפא ,רַאקיש
 215 -- השמ ,רעװייש
 213 -- ַאמע ,רעװייש
 88 -- לארשי ,דלַאװניײש

 160 -- רעקנייש

 290 ,228 ,151 -- קירע ,רעפייש
 169 -- בייל הירא ,גרעבסַאלש
 959 -- גרעבסַאלש

 166 ,184 ,140 -- עלעסָאי ,יקסילש
 164 - 'רה כררה .רענניזעלש

 ץינל אט ס 'ןהנ

 עי אי = טירתא ,קאבעיש
 186 ,49 ,458 ,/ -- ומחנ ,ןמש

 24 -- (ןטייּפ) אצנענאמ ןופ קחצי 'רב ןועמש
 21 - .ז ,רואינש

 256 -- (ד"בה ןופ רעדנירנ) ידַאיל ןופ ןמלז רואינש

 182 -- ןמלז 'ר ,ןָאסרואינש

 קחצי ףסוי 'ר ,ןָאסרואינש

 186 ,120 -- (יבר רעשטיװַאביל רעקידרעירפ)

 לדנעמ םחנמ 'ר ,ןָאסרואינש

 186 -- (יבר רעשטיוװַאביל רעקיטציא)

 21 -- .ב .מ ,;רעדיינש

 107 -- ןַאקלעש
 159 -- ונחלא ,רעש

 249 -- םהרבא ,ןַאמרעש

 249 ,1428 -- .י .א ,וַאמרעש

 249 -- והילא ,ןַאמרעש

 248 ,102 ,101 ,91 ,24 -- סחהנּפ ,ןַאמרעש

 182 -- יקסנַאליּפש

 180 -- קינלָאקש

 91 -- לארשי ,רעדוקש

 164 -- בקעי ,רַאילקש

 159 - - .א ,רעביירש

 160 -- רעביירש
 249 -- השמ ,תרש
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 עמסעסוג5 116ט101041 צטסע148 )

 14( (םס סגנוע 486 01 16, םס 0104

 012160 9 0184 א זת 12655212 -
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 ססחוסזפ 0996/ זװסֹו} 04 /גזוסזוסם, םח60 ו/זסססז 0{ {װס םסקסזזװסח+ 0{ /וט5/0 0{ ז1װוס (6
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 סםסחפסז/ס1/צ6 96ז4166.
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